Stockholm University
Relocation team

Jessie Westlund
Relation Manager &
Destination Consultant
1st point of contact
Phone: 072-143 3348
E-mail:jessie.westlund@alfamoving.com

Peter Viberg
Sales Executive

Phone: 010-331 39 35
E-mail:peter.viberg@alfarelocation.com

Kontakta oss om ni har några frågor!

Paketlösningar för smidig relocation. Alla paket är anpassade utefter familjesituation.
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Stockholm University
Relocation team
Stöd 1 – Pre Visit

5000 SEK

Ett paket framtaget för att sälja in Stockholms Universitet och Stockholm till er
tilltänkte kandidat som ännu inte har skrivit på ev kontrakt.
I paketet ingår:









Information om migrationsprocessen
Allmän info samt områdesvisning av regionen/närområdet
Info om bostadsmarknaden
Info om skatter, socialförsäkringssystemet och pensionssystemet
Levnadskostnadsberäkning
Info om praktisk medföljandestöd (rådgivning o matt söka jobb, nätverk)
Info om skolor/förskolor, kösystem och hur anmälan görs

Stöd 2 – Inför Ankomst

Från 11 500*/
*EU medborgare /** Ej EU medborgare

Ett paket framtaget när er kandidat har skrivit på men ännu inte kommit till Sverige.
I paketet ingår:














Praktisk hjälp med immigration (uppehållstillstånd/arbetstillstånd)
Skatterådgivning inför flytt så som expertskatt, jämkning etc.)
Info om socialförsäkringstillhörighet och socialförsäkringssystemet
Info om folkbokföring
Info om pensionssystemet
Info om ekonomiska frågor (att öppna bankkonto, köpa hus etc.)
Levnadskostnadsberäkning
Info om försäkringar utanför arbetsplatsen
Tillägg under inför ankomst
Info om skolor/förskolor, kösystem och hur anmälan görs
Info om praktisk medföljandestöd (rådgivning om att söka jobb, nätverk m.m.)
Bostadssökning (bokning av temporärt boende/internet länkar till boende alt.)

Stöd 3 – Vid Ankomst
Ett paket framtaget när er kandidat har skrivit på och anlänt till Sverige.
I paketet ingår:














Info om och praktisk hjälp till lokal registrering för personnummer & ID-kort
hos Skatteverket, Försäkringskassan samt Migrationsverket
Info om samt hjälp med att öppna bankkonto
Info om sjuk/hälsovårdssystemet inkl hur registrering görs
Info om och hjälp med försäkringar utanför arbetsplatsen
Lokal orientering i närområdet
Info om körkortsbestämmelser, vid behov hjälp m ansökan om svenskt körkort
Info om kommunikationsmedel och transportsystem
Info och anmälan till språkundervisning i svenska
Info om skolor/förskolor, kösystem och hur anmälan görs
Info om praktisk medföljandestöd (rådgivning om att söka jobb, nätverk m.m.
Bostadssökning (Inkl. info kring drift av bostad, kontrakt & inspektion)
Info om praktisk medföljandestöd (rådgivning om att söka jobb, nätverk m.m.)
Expertrådgivning/timma - skattekonsultation, deklarartionshjälp
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16 000** SEK
Vid hjälp med
immigration
tillkommer
ansökningsavgift:
Huvudsökande
2000kr
Medföljande
1000kr
Barn under 18 år
500kr
18 000 SEK

