KVALITATIV UTBILDNING FÖR ARBETSSÖKANDE - ONLINE
Vi demokratiserar tillgången av utbildning för landets alla
arbetssökande. Jobbmatchad.se är ett verktyg för både
handledare och arbetssökande inom Rusta och Matcha.
”Jag ger Jobbmatchad.se högsta betyg! Jag får ut flera
deltagare i jobb, mycket snabbare. Tack för det ni gör!”
- Handledare Rusta & Matcha

Bibliotek av utbildningar anpassat arbetsmarknaden
Vi digitaliserar och demokratiserar landets mest populära
utbildningar samtidigt som vi bibehåller läraren i centrum.
Diploma som ligger bakom Jobbmatchad.se
är idag rankat som Sveriges mest uppskattade
utbildningsbolag och utbildare - Online

- Sveriges i särklass största leverantör av Onlineutbildning -

Målsättning med Jobbmatchad.se
 Erbjuda marknadens mest kompletta utbud av diplomerbara kurser och yrkesprogram
 Tillgängliggöra ett utbildningsbibliotek byggt för både handledare och deltagare
 Fungera helt fristående eller enkelt integreras i alla andra system och portaler
 Öka attraktionskraften för Er som leverantör inom Rusta och Matcha
 För deltagare
 För arbetsgivare

 Med högre frekvens, mer skyndsamt och med större framgång få deltagare i aktivitet
 Mätbart spara tid för alla handledare och påskynda omsättningen av inskrivna till aktivitet

Jobbmatchad.se


Byggt tillsammans med flera arbetsmarknadsaktörer



Väl beprövad lösning som utvecklats under flera år (2016)



Goda referenser

Jobbmatchad.se stöttar
Arbetssökande
• Kan få flera meriter på bara någon vecka
• Behöver inte läsa upp betyg för att få jobb
• Kan matcha sig till arbetsgivares anställningsbehov
som ofta har svårt att finna någon med rätt profil
• Mycket motiverade att äntligen bli attraktiv genom
att matchad till olika bristyrken

Arbetsmarknadsaktörer
• Ökad resultatersättning inkl. snabbhetspremie
• Fler deltagare klarar av behålla sina nya jobb
• Går att ta upp beställningar på kompetensprofiler av
arbetsgivare och snabbt rusta arbetssökande till att
matcha merparten av de flesta bemanningsbehov
• Beställa utbildningar Ni själva behöver (gratis)

Handledare
•
•
•
•

Mer självgående deltagare med Jobbmatchad.se
Kan arbeta mer strukturerat och effektivt
Mer tid över till att kontakta arbetsgivare
Möjligt att presentera meriterade arbetssökande till
arbetsgivare som söker unika kompetensprofiler
• Verktyg att hantera fler personers olika utmaningar

Arbetsgivare
• Får tillgång till fler matchande kandidater
• Arbetssökande har redan fortbildats med samma
utbildningar som befintliga medarbetare har i sitt
personliga kompetensutvecklingsprogram
• Fler klarar av behålla arbetet
• Fler kan gå från praktik rakt in i arbete

Stöttar de flesta BIP-indikatorerna för anställningsbarhet

VÄXTHUSETS FORSKNINGSCHETER – BIP INDIKATORER

Jobbmatchad.se – Just nu!
+ 460 diplomerbara utbildningar – Alla ämnen!
+ 5 - 10 nya utbildningar publiceras per månad
+ 100 standardiserade utbildningsprogram
+ 350 unika affärs- och inspirationsföreläsningar
* Ni aktörer bestämmer vilka utbildningar som tas fram

Samlade fördelar med Jobbmatchad.se enligt användare
 Stödutbildningar riktade ett helt nytt yrke (eller stärka gamla meriter)
 Ämneskategorier för att Rusta och Matcha direkt mot lokala arbetsgivare
 Utbildningsinsats kan anpassas varje deltagares individuella förutsättningar
 Öka möjligheten att söka fler jobb med nyanskaffade attraktiva meriter
 Erhålla diplom på aktuella yrkes- och ämneskunskaper som efterfrågas
 Som arbetssökande kunna nischa mot ett yrke med specialistkunskaper
 Möta olika branschkrav genom examination och certifiering
 Löpande kunna bygga C.V med nya diplom från ledande utbildare

 Kan påvisa ett stort kunskapsengagemang för framtida arbetsgivare
 Påskynda tiden från/i omställning till varaktig aktivitet för flera
 Mätbart spara tid för handledare i det dagliga arbetet

+ 1500 användare till och med november 2022
Med + 14 000 påbörjade utbildningar och över 6 000 diplomeringar
HANDLEDARE OM JOBBMATCHAD.SE

 ”SUVERÄNT verktyg för ökad kompetens och framgångsrikare jobbsök!!!”
 ”Extra roligt att man dessutom kan skriva ut diplom om man gör följdfrågorna till utbildningen.
Bra är också att ni fyller på med utbildningsmaterial under tiden. Jag har också fått snabb
service när behov uppstått”

 ”Ett toppenverktyg som ökar deltagarnas möjlighet till arbete! Den ökar inte bara deltagarens
kunskaper inom deras intresseområde och bygger på deras CV, men även vi, personalen kan
utöka våra kompetenser. Fantastiskt!” - Almedina Tatarevic, Utbildningsansvarig, Örebro

330 deltagare t.o.m. Nov 2022
HANDLEDARE OM JOBBMATCHAD.SE

”Jobbmatchad är det bästa jag sett under alla mina år i branschen.
Det som imponerar på mig är den motivation och stolthet deltagare som
står långt från arbetsmarknaden känner för sina Diplom.
Om vi inte sätter upp nya diplom på väggen blir det fort liv. Nu har vi
tapetserat väggarna med Diplom i Nora och arbetsgivare kommer förbi
på besök både för att rekrytera och informera arbetssökande om vilka
utbildningar de behöver gå.”

Brittinger Ohrenius – Cleverex Nora

Omdömen Trustpilot

Kontakt: Jobbmatchad.se

Patrik Hanson - Arbetsmarknad
patrik.hanson@diplomagroup.se
0702 - 65 91 55

För frågor, DEMO och kostnadsfritt TEST kontakta mig gärna
Diploma Group Sverige AB, Hantverkargatan 52, 112 31 STOCKHOLM

