Medflyttarakademin
Rådgivning vid flytt till Västerås

Ett stöd för dig som är ny i stan
Medflyttarakademin är en in- och medflyttartjänst
som Jobba i Västerås erbjuder sina medlemsföretag.
Vi stöttar och ger tips när du eller du och din familj
har bestämt er för att flytta till Västerås.
Västerås växer
Mälarstaden Västerås grundades redan år 990
och är idag en stad med flera stora teknik- och
energiföretag. Västerås är Sveriges femte största kommun med sina 144 000 invånare. Staden
växer bland annat tack vare att inflyttningen är
större än utflyttningen. Under de senaste åren
har Västerås växt med ca 1 600 invånare per år.
Västerås stad anger att målet är att staden ska
ha mer än 200 000 invånare år 2050.
Jobba i Västerås
Jobba i Västerås (JIV) är en ekonomisk förening, vars 40-tal medlemsföretag tillsammans
står för knappt halva Västerås arbetsmarknad.
Föreningen arbetar med olika satsningar inom
strategisk kompetensförsörjning. Medflyttar-

akademin är en rådgivningstjänst som JIV
tillhandahåller medlemsföretagen och deras
nyanställda.
Medflyttarakademin
Så vad kan Medflyttarakademin göra för dig?
När du blir rekryterad av ett medlemsföretag
ska du inte tveka att kontakta oss direkt.
Medflyttarakademin
Har funnits sedan år 2000
Stöttar in- och medflyttare hos
Jobba i Västerås medlemsföretag
Hanterar mellan 80 och 100
ärenden varje år
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Medflyttarakademin är en rådgivningstjänst
där vi stöttar nyanställda som är i färd med att
flytta till Västerås genom sitt arbete. Vi arbetar
aktivt tillsammans med våra medlemsföretag
för en gemensam organisation kring in- och
medflyttande.
Vi rådger och stöttar dig kring en mängd
olika frågor såsom funderingar kring boende,
förskola och skola, fritidsaktiviteter, föreningsliv samt kanske även frågor kring sysselsättning för medflyttande partner.
Ni är viktiga för oss
Du och din familj är enormt viktiga för oss
och vårt mål är att du som flyttar till Västerås
ska trivas här och välja att bo kvar. Medflyttarakademin hanterar mellan 80 och 100 in- och
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medflyttare per år. Vi har hög procent lyckade
ärenden och alltid ett gott bemötande. Vårt
mål är att du från första stund skall känna dig
välkommen i Västerås.
Fråga någon som vet
Vi finns här för att stötta dig i de frågor som
dyker upp inför flytten hit. Det bästa du kan
göra när du har frågor, är att fråga någon som
vet. Vi har ett stort nätverk i staden och med
vår lokala kännedom gör vi allt vi kan för att
stötta och hjälpa in- och medflyttare.
För att vi tillsammans ska komma på bästa
möjliga svar och lösningar på just dina frågor
vill vi att du/ni som in- och medflyttare är aktiva genom hela processen. Varmt välkommen
att kontakta oss!

Kontakt
Välkommen att kontakta Maria Engzell
på Medflyttarakademin när du har fått en
tjänst, planerar att flytta till Västerås och
vill ha mer information.
Maria Engzell
maria.engzell@jiv.se
0736-23 78 48

