Information till arbetssökande.

Var stolt över dina
kompetenser!

Har du jobbat som kock eller
serveringspersonal?
Västerbotten

EN VALIDERING GER DIG INTYG PÅ VAD DU KAN
Gävle

Västmanland
Uppland

Har du erfarenhet som kock eller inom serveringsyrket men saknar
formell utbildning ? Då kan du som arbetslös validera dina kompetenser via Arbetsförmedlingens insats ”Validering av kockyrket och
serveringsyrket”. Om det är intressant så ta kontakt med Arbetsförmedlingen för en individuell bedömning om insatsen är rätt för dig.

Värmland

Örebro

Stockholm
Södermanland

Västra
Götaland

Kronoberg

1.

Skåne

Valideringen kan göras på flera andra språk än svenska, prata med
Arbetsförmedlingen om det. Har du en anställning och saknar formell
utbildning kan du tillsammans med din arbetsgivare ta kontakt med
UHR utbildning för att validera dina kunskaper.
Först fyller du i självskattningsunderlaget på
www.arbetsformedlingen.se

SÅ HÄR GÅR VALIDERINGEN TILL
Först fyller du i självskattningsunderlaget på arbetsförmedlingen.se.
Ta med det till samtalet med Arbetsförmedlingen.

2.

Arbetsförmedlingen fattar beslut om du kan valideras i kock- eller
serveringsyrket. Syftet är att du ska få ett intyg på dina kompetenser
enligt branschens krav på anställningsbarhet.
1. D
 u väljer en certifierad yrkesbedömare som också är yrkes
utövare. All information finns på Arbetsförmedlingens hemsida.
2. D
 u och yrkesbedömaren samtalar i två till fyra timmar för att se
om du är redo att gå vidare till en praktisk bedömning på en
arbetsplats.

3.
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3. O
 m du går vidare kommer du att utföra arbetsuppgifter som
kock eller inom servering under max tio dagar. Du bedöms
av en yrkesbedömare i faktiskt arbetsmiljö.
4. E
 fter avslutad validering får du ett intyg som visar på din anställningsbarhet. Om du inte behöver komplettera något kan du
titulera dig kock eller servitris/servitör samt söka gesällbrev.
Bakom intyget står den professionella yrkesutövare som referens.
Intyget kan du använda då du söker arbete. Det visar också om 
du behöver komplettera med något, i så fall kan du få stöd av
Arbetsförmedlingen för detta.Vid behov kan du komplettera dina
kompetenser via Arbetsförmedlingen.

?

För frågor, kontakta Arbetsförmedlingen.
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