Ett annorlunda
integrationsprojekt
som skapar jobb och välfärd.
ArbetsSkaparna hjälper asylsökande och ﬂyktingar med uppehållstillstånd att
komma ut i arbetslivet. Det gör vi genom att anställa företagsamma kvinnor och
män så att de kan marknadsföra sina tjänster och produkter utan att behöva
starta eget företag. Enkelt uttryckt är ArbetsSkaparna ett slags bemanningsföretag som tar arbetsgivaransvar för sina anställda och hjälper dem att lyckas.
Vi är fyra företagare i Ekshärad i norra Värmland som startat det här integrationsprojektet
därför att vi ser våra ﬂyktingar som viktiga resurser i det svenska samhället, inte minst här
på landsbygden. Den juridiska plattformen är en ekonomisk förening - Ekshärligt i Hagfors som samlar de positiva krafterna och driver samhällsutvecklingen framåt när det gäller
integration och entreprenörskap.

Att förverkliga din aﬀärsidé i ArbetsSkaparna går till så här:

• Du tar kontakt med oss och berättar vad du kan och vill.
• Du går med som medlem i vår ekonomiska förening.
• Du blir anställd av oss och kan börja marknadsföra dina tjänster/produkter hos tänkbara

kunder. Vi hjälper dig att utveckla din kompetens som egenföretagare så att du kan börja
skapa din försörjning av egen kraft. Bland annat kan du behöva stöd när det gäller
entreprenörskap, marknadsföring, språkkunskaper och den svenska kulturen i
näringslivet.
• Du skaﬀar dig jobb hos företag, föreningar och/eller privatpersoner.
• När jobbet är klart fakturerar vi kunden. All administration och hantering av pengar tar vi
hand om så att du kan fokusera på att skaﬀa kunder och göra ett bra jobb. Som din
arbetsgivare har vi det formella ansvaret för dig och din verksamhet och det innebär till
exempel att vi försäkrar dig, betalar ut din lön, bokför, administrerar avgifter och skatter
med mera.
ArbetsSkaparna är en unik möjlighet och en trygg plattform för dig som vill skapa din
försörjning genom att sälja dina tjänster/produkter. Vi hjälper och stöttar dig på olika sätt så
att allt fungerar på ett bra sätt, men det är hela tiden du själv som har ansvaret för att driva
och utveckla din aﬀärsidé.

Välkommen till oss!

www.eksharligt.se

Epost: info@eksharligt.se
Adress: Bågskytten, Klarälvsvägen 6, 680 50 Ekshärad

