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Gör du det som ger värde för den du finns till för?
Offentlig sektor måste underlätta för den enskilde medborgaren då det ställs allt
högre krav på service och tillgänglighet. Att effektivisera, tillgängliggöra och förenkla
är en del av uppdraget. Ofta behöver vi våga stå upp för att en viss förändring är
viktig. För gör vi som vi alltid har gjort så får vi antagligen samma resultat som vi
alltid har fått.
Att sjösätta en ny insats som leder till en mer medborgarvänlig service där man
kanske behöver gå utanför sina bekvämlighetszoner kan ofta göra ont. Den enskilde
medarbetaren kan få andra arbetstider, måste ändra sitt arbetssätt och kanske även
sina insikter om vad som ger värde för den man är till för. Vill vi vidareutveckla
välfärden för varje enskild medborgare så måste vi ständigt fokusera på det som
också gör skillnad för varje enskild medborgare.
Viktoria Hansson, Projektsamordnare Trelleborgsmodellen
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Kvällsöppet - en självklarhet
Sedan 2016 har arbetsmarknadsförvaltningen i Trelleborgs kommun öppet lite
längre en kväll i veckan. Varje onsdag mellan 16.30 och 18.30 kan arbetssökande
trelleborgare komma förbi och få hjälp i sitt jobbsök.
Mikael Pettersson, arbetsmarknadssekreterare, och Zouhair Arabi-Eter, enhetschef,
berättar om varför man jobbar på det här sättet.
Varför har ni kvällsöppet och vem vänder ni er till?
Zouhair:
Vi vill erbjuda alla trelleborgare så god service som möjligt. Att vara tillgängliga är
något vi eftersträvar och därför är kvällsöppet en självklarhet för oss.
Mikael:
Fördelen med att ha kvällsöppet är att vi når ut till fler som vill ta del av vår service.
Personer som har heltidsaktiviteter, till exempel praktik, går en utbildning eller har
någon annan form av aktivitet under våra normala öppettider, har då möjlighet att
besöka oss.
Zouhair:
Och när vi når ut till fler ökar ju också chanserna att fler trelleborgare får jobb!

Vem jobbar på kvällsöppet och vilken service kan man förvänta s i g ?
Mikael:
Vi har arbetsmarknadssekreterare på plats som de sökande kan möta för att få hjälp
med ansökningshandlingar, intervjuträning eller information om aktuella tjänster på
Kraftsamling Trelleborg.
Zouhair: Våra rekryterare finns på plats för att informera om våra aktuella
rekryteringar och genomför bland annat intervjuer. Rekryterarna har då större
möjlighet till att headhunta sökande till sina tjänster.

Vilken respons har ni fått?
Mikael:
Vi har fått mycket positiv respons från de vi träffar! Vi kan också se att antalet
besökare ökar. Och nu när det snart är dags att söka sommarjobb kommer antalet
ungdomar som besöker oss öka.
Zouhair:
Det är många som uppskattar våra utökade öppettider och tar möjligheten att
komma. Det kommer cirka 20 personer per kväll, men när vi har specialriktade
insatser som till exempel rekryteringsträffar eller andra temakvällar ökar antalet
besökare markant. I år kommer vi därför börja med temakvällar en gång per månad.
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