
Hos oss arbetar nyanlända sömmerskor inom sitt yrke. Vi 
till verkar väskor, orto pediska hjälpmedel, överdragsklädslar, 
verktygs fodral, med mera åt olika företag, samt utför ändrings
sömnad åt privat personer.
Vi erbjuder arbetsträning, förstärkt arbetsträning, stöd till 
personligt biträde, arbetsprövning, (och YKB) för personer som:
 •  Har erfarenhet av sömnad.
 •  Varit borta från arbetsmarknaden en tid.
 •  Är nyanländ och behöver stöd att etablera sig på arbets

marknaden.
 •  Behöver stärka sina kunskaper i svenska språket. 
Ihop med handledare får medarbetaren utifrån en individuell 
handlingsplan arbeta med de olika uppgifterna som ingår på Tråd 
& Trade.

Mål och syfte
 •  Kartlägga sin kompetens genom validerad modell (KUB

modellen, Validering Väst).
 •  Yrkeslivserfarenhet som ett komplement till SFI.
 •  Anpassa arbetsträningens tider till SFI.
 •  Stärka sina kunskaper i det svenska språket.
 •  Kunskap och erfarenhet av svenska arbetsmarknaden och 

samhällslivet.
 •  Prova på arbetsuppgifter som: sömnad på industrisymaskiner, 

tillklippning, rita av mönster, gemensam städning av arbets
platsen, genom arbetsmöten varje vecka få erfarenhet av 
mötesteknik,inflytandeochmöjlighetattvaradelaktig.

 •  Speciellt riktade aktiviteter för språkträning.

Välkommen att kontakta oss!

Plats- och avtalsfrågor
Marie Johansson 
Handledare, arbetsledare  
073-685 43 05 
marie.johansson@forumskill.se 
info@tradochtrade.se  
 
Bea Alger 
Verksamhetsansvarig 
076-050 06 33 
bea.alger@forumskill.se  

Besöksadress
Tråd & Trade 
Kaneltorget 2 
Gårdsten

Administration 
Forum Skill 
Linnégatan 5 
413 04 Göteborg 

031-12 14 40 
Org.nr: 802448-5149 

tradochtrade.se 

forumskill.se

Tråd & Trade är ett arbetsintegrerande socialt företag inom industri
sömnad. Vi tar tillvara på de kompetenser och kunskaper som varje 
person har. 

Tillsammans bygger vi en yrkesskicklig arbetsplats där målet är att 
skapaflerjobbsamtidigtsomviutvecklarspråket,ökardelaktigheten
och stärker egenmakten. 

Arbets- och språk träning 
på Tråd & Trade



 
 
Mohamad Emad, Nazira, Elisabeth 
och Khaolod i våra lokaler på Kanel
torget i Gårdsten.
Idag är vi 8 anställda, och till
sammans talar vi 9 språk. Som en 
del av arbetet lär vi oss svenska, 
blandannatgenomspråkfikatvå
gånger per dag. 


