
 
 

Samordningsförbundet Skåne Nordost och projektet Bryggan 

till språk och arbete bjuder in till 

FÖRELÄSNING på temat ”jobbsökande som nyanländ”  
 

Journalisten och författaren Ali Alabdallah har meddelat förhinder och föreläser 

inte på måndag den 9 december 2019 kl. 10:30 – 12:00.  

 

VI HAR ISTÄLLET DEN STORA GLÄDJEN ATT FÅ PRESENTERA  

Dheya Kadhem och Jens Skarp, som föreläser om hur lösningar kan se ut om man 

väljer att sätta människan i fokus och välja att se möjligheter och inte hinder. Under 

föreläsningen ges möjlighet till frågor, diskussion och erfarenhetsutbyte.  

Dheya Kadhem arbetar som arbetsmarknadsvägledare. Han är utbildad jurist och 

arbetade som advokat, utredare och VD inom valmyndighet i Bagdad och har en 

mycket lång erfarenhet av att arbeta med människor; 25 år. Dheya Kadhem tror på 

diskussion och samtal med människor, att försöka tänka nytt och hitta lösningar 

utifrån samma utmaningar som utrikesfödda ställs inför som jobbsökande som 

nyanlända i Sverige. I sitt arbete vill Dheya Kadhem hitta bra, konkreta vägar för att 

hjälpa människor att integrera, etablera och acceptera det svenska samhället och 

arbetslivet. 

 Jens Skarp arbetar som arbetsmarknadskonsulent och har lång erfarenhet av 

arbete med människor, efter att själv ha arbetat som ledare i 16 år. Vidare har han 

under 4 års tid även arbetat med rekrytering och har därför en bild från både 

arbetsgivar- och arbetstagarsidan. Jens Skarp har en hel del tankar om hur arbetet 

med integration ”fungerar” idag och hur det kan och bör fungera. 

Datum och tid: måndagen den 9 december 2019 kl. 10:30 – 12:00. 

Plats: Humlescenen i Bromölla. 

Föreläsningen riktar sig till: beslutsfattare, chefer och medarbetare i kommunerna 

Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby och Östra Göinge, samt Region Skånes, 

Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens verksamheter i samma geografiska 

område, som vill veta mer om hur man som nyanländ kan uppfatta den svenska 

arbetsmarknaden och vägen dit.  

Kontakt:  annica.nilsson@sfsno.se   
 
 

VARMT VÄLKOMNA TILL EN INSPIRERANDE FÖRMIDDAG! 

mailto:annica.nilsson@sfsno.se

