Information till arbetssökande

Rekrytering till arbeten skapade
via social hänsyn i upphandling
Vad är social hänsyn i upphandling?
Göteborgs Stad har beslutat upphandla tjänster med något som kallas för ”social
hänsyn”. I Göteborg betyder det att när kommunen köper en tjänst från ett företag,
kan kommunen ställa krav på företaget att rekrytera en del av sin personal från de
som idag är arbetslösa och kanske har försörjningsstöd. Jobben går främst till utrikes
födda, personer med funktionsnedsättning och ungdomar.
De anställningar som skapas på detta sätt är vanliga tidsbegränsade jobb, med
samma villkor som gäller för alla andra medarbetare på företagen.

Hur går rekryteringen till?
Rekryteringen till jobben går via:
 Stadsdelarnas arbetsmarknadsverksamheter (för ungdomar och utrikes födda)
 Arbetsförmedlingen Bygg (för ungdomar, utrikes födda och personer med
funktionsnedsättning som har bygg- och anläggningskompetens)
 Arbetsförmedlingen Samverkan (för personer med funktionsnedsättning).
På varje kontor finns en ”rekryteringsansvarig” som hjälper både dig som är
arbetssökande och företaget. Den rekryteringsansvarige får information från
företaget om vilken kompetens de som söker jobbet ska ha. Sedan ger den
rekryteringsansvarige förslag på personer som matchar.
För dig som är arbetssökande går själva rekryteringen till precis som vanligt. Du
skickar in ditt CV och personliga brev. Därefter väljer företaget vilka de vill intervjua
och vem eller vilka de vill anställa.

Vad händer under anställningstiden?
Anställningarna är vanliga allmänna visstidsanställningar (AVA). Jobben pågår under
samma tid som kommunen har kontrakt med företaget, alltifrån några månader upp
till två år. Efter anställningens slut får företaget bestämma om de vill och kan erbjuda
dig fortsatt arbete.
Företaget ansvarar för att ge dig som nyanställd den introduktion du behöver.
Under anställningstiden kommer den rekryteringsansvarige följa upp dig för att se till
att allt fungerar som det ska. Du kommer i förväg få godkänna att en sådan
uppföljning görs.

Vill du veta mer?
Fråga din handläggare! Eller besök vår hemsida:

www.socialhansyn.se

