
My Dream Now   
appen för ungas kontakter i arbetslivet

Unga kan söka upp olika yrken, företag eller universitet som de är nyfikna på. I en lista och på en karta 
kan de hitta kontakter på olika företag och skolor. Alla  kontakter i appen har frivilligt registrerat sig 
just för att kunna svara på frågor via en chat och/eller träffas vid tillfälle.

- Vara tillgänglig för att chatta och/eller träffa  
ungdomar som är nyfikna på det de gör. 

- Ta lite av sin tid för att lyssna och svara frågor kring 
karriär och arbetsliv.

- En möjlighet att inspirera och motivera ungdomar 
som behöver lite extra support.

- Göra skillnad. Vara en vuxenkontakt som har stor 
betydelse för en ungdom.

 
- Synliggör ert företag till ungdomar runt om i hela 
Sverige.

- Lyft fram er verksamhet i en beskrivning, gärna med 
logga och bild. 

- Länka till exempelvis lediga tjänster. 

Idag finns det ingen digital plattform för ungdomar  
att skaffa kontakter ute i arbetslivet. 

 Samtidigt finns det många personer som gärna skulle dela med sig av sina 
 erfarenheter och berätta om sitt yrke för någon som är nyfiken.  

Därför  har vi skapat My Dream Now-appen. 
Ett digitalt stöd för verkliga möten

- Hitta personer som har spännande jobb 
eller som studerar på högskola.

- Ta kontakt med personer genom att chatta 
och fråga mer om deras jobb eller utbildning.

- Boka träff med kontakter på deras arbets-
platser. 

- Hitta personer med samma funktionsvaria-
tion och som har spännande jobb. 

- Skaffa sig en inblick i hur olika arbetsplatser 
och möjliga framtidsjobb kan se ut.

Appens funktioner

För ungdomarnaFör frivilliga kontakter

 
För företag

Se mer om hur ni kan
profilera er på nästa sida!



Ta chansen att vara med från starten! 
Tack vare ert stöd kan vi fortsätta utveckla appen och skapa nya möjligheter 

 för unga att få kontakter i arbetslivet! 

Bekräfta er medverkan till: petra.ramsten@mydreamnow.se 

Låt unga ta kontakt & chatta Träffa eleverSynliggör ert företag

Profilsida för arbetsgivare 

Partnerpris: 20 000 kr / Icke-partner: 25 000 kr
Priset gäller för 1 år. Appen finns tillgänglig på App Store och Google Play.

Ta chansen att synas, inspirera och motivera 
unga genom er medverkan i appen!

www.mydreamnow.se

Hur kan ni profilera er? 
- En beskrivning av företaget 
- Länkar till era sidor 
- Logga
- Bild 

Låt unga hitta er


