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Hej \_\_\_\_\_\_, 
  
Jag har gå. med i e. ini3a3v som heter [Yrkesdörren](h.ps://www.yrkesdorren.se). Det 
hela handlar om a. bredda nätverken mellan etablerade och nya svenskar och hjälpa en 
person med utländsk bakgrund a. snabbare komma in på arbetsmarknaden i Sverige. 
  
Genom Yrkesdörren har jag blivit matchad med en person som heter \_\_\_\_\_\_. Det 
innebar a. vi träffades under en 3mme för a. prata om jobb och försöka kartlägga vilka 
möjligheter  har på den svenska arbetsmarknaden. Min uppgiP är också a. försöka 
skicka stafe.pinnen vidare 3ll två av mina kontakter för a. de i sin tur ska kunna träffa 
\_\_\_\_\_\_. Jag kontaktar nu dig då jag tror a. du vore en bra person för \_\_\_\_\_\_ 
a. träffa. 
  
Om du tycker a. det här låter okej så är tanken a. du träffar \_\_\_\_\_\_ i en 3mme 
för a. sedan se om du i din tur kan sä.a ihop **honom / henne** med två av dina 
kontakter. Mötet mellan \_\_\_\_\_\_ och dig handlar inte om a. du måste erbjuda e. 
jobb eller ha en massa färdiga svar. SyPet är helt enkelt a. hjälpa \_\_\_\_\_\_ a. ännu 
bä.re förstå sig på svensk arbetsmarknad och a. bredda si. nätverk så a. **han / 
hon / hen** förr eller senare träffar en person som kan erbjuda en prak3k eller en 
anställning. 
  
Som stöd för ert möte har du en användbar samtalsguide som du kan ladda ner [här]
(h.ps://app.yrkesdorren.se/samtalsguide/). Skriv gärna ut samtalsguiden och ta med 
den på mötet. Allt material och mer informa3on om hur Yrkesdörren fungerar hi.ar du 
under [www.yrkesdorren.se](h.ps://www.yrkesdorren.se). Hur du gör för a. ePer 
mötet sä.a ihop \_\_\_\_\_\_ med två nya kontakter hi.ar du under 
[www.yrkesdorren.se/sv/ePer-motet/](h.ps://www.yrkesdorren.se/sv/ePer-motet/) 
Ifall du skulle känna a. du saknar rä. kontakter ePer a. ni träffats kan du all3d vända 
dig 3ll Yrkesdörren som hjälper deltagaren vidare i processen. 
  
Om du tycker a. det här låter okej, sä.er jag ihop er genom e. gemensamt mejl så får 
ni hi.a en 3d a. träffas när det passar er. 
  
Med hopp om posi3vt svar!  
Vänliga hälsningar 
  
\_\_\_\_\_\_
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