ARBETSMARKNAD & STUDIER

Välkommen till AMS!
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Så ansöker du om arbetslöshetsförmån

Efter anmälan kontaktar vi dig
per telefon, via sms eller brev
för att boka in ett möte.

För att lyfta arbetslöshetsförmån måste
du vara anmäld som arbetssökande hos
AMS.

Tillsammans gör vi upp en plan för
att stödja dig i din jobbsökning.

Ett av villkoren för arbetslöshetsförmån är
att du söker och kan ta emot heltidsarbete.

I början av processen har vi flera möten
för att diskutera din jobbsökning. Du ser
dina inbokade möten i e-tjänsterna.

Du kan ansöka om arbetslöshetsförmån via
vår e-tjänst där du loggar in med dina
bankkoder: www.ams.ax/e-tjanster
Om du inte kan använda e-tjänsterna,
ansöker du med pappersblankett.

Dina rättigheter som arbetssökande:

Inkomstrelaterad dagpenning ansöker

• Rätt till individuell vägledning för
sysselsättning och utbildning.

du från din arbetslöshetskassa.

• Rätt till tjänster som ordnas av AMS.
Dina skyldigheter som arbetssökande:
• När du anmäler dig ska du ge AMS
uppgifter om din kompetens, utbildning
och arbetshistoria.
• Följa planen och meddela om de
överenskomna uppgifterna inom
utsatt tid.
• Meddela om ändringar i din jobb
sökningssituation och i dina
kontaktuppgifter.
• Aktivt söka arbete och utbildning.
• Delta vid avtalade möten och vara
anträffbar för kontakter.
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Påminnelser och karens
Om du försummar dina skyldigheter som
arbetssökande får du en påminnelse av
AMS med information om hur du ska
agera. Vid upprepade försummelser kan
du förlora rätten till arbetslöshetsförmån
så kallad karens.

Plan
'LedigajobbpåÅland:
�
www.ams.ax/sok-jobb/jobb-pa-aland

• Berätta om din kompetens och dina mål.
• Söka överenskommet antal jobb.
• Du bestämmer själv vilka jobb du söker.
• Du hittar din plan i Mina e-tjänster.

Jobbbmarknaden
• Jobbmarknaden är en ny tjänst
som ger bra möjligheter att hitta jobb
som motsvarar din kompetens.
• Bläddra bland jobb, skapa en jobb
sökningsprofil och låt arbetsgivaren
hitta dig: www.jobbmarknad.fi
• Observera att Jobbmarknaden ersätter
den rikstäckande webbplatsen
www. te-tjanster.fi
Inför ditt första möte med din kontaktperson
• Fundera över ditt kunnande och hurdant stöd
du skulle vilja ha från AMS.
• Ta med arbetsintyg, ev och andra begärda
dokument till mötet.
• Vi träffar dig inom ungefär en vecka efter att
du anmält dig som arbetssökande.

l

Kom ihåg att meddela i
Mina e-tjänster inom utsatt tid:
• Om din jobbsökning.
• Hur du har följt planen.
• Om ändringar in din jobbsökning.

Individuella möten ansikte mot ansikte,
per telefon och på nätet
• Vi har kontakt i genomsnitt varannan
vecka under de tre första månaderna
och sedan var tredje månad.
• Vi går igenom din situation, dina mål
och ditt servicebehov.
• Målet är att du ska få sysselsättning.

, Blanketter och andra bilagor lämnas in
� till AMS under våra öppettider eller till
vår brevlåda utanför vår ingång.

