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NÖDINGE. Arbetsför-
medlingen Ale/Lilla 
Edet har fått en ny 
chef.

Fati Maroufi tillträdde 
tjänsten för en månad 
sedan.

– Jag kommer till en 
verksamhet som funge-
rar väldigt bra och som 
förhoppningsvis ska 
kunna bli ännu bättre, 
säger Fati till Alekuri-
ren.

Fati Maroufi var 28 år gammal 
när hon kom till Sverige från 
Iran 1989. Som politiskt aktiv 
flydde hon hemlandet och tog 
sig norrut i Europa. Flyget 
landade på Arlanda, men Fati 
kom att tillbringa de tre första 
månaderna i sitt nya land i byn 
Svappavaara utanför Kiruna.

– Förutom de tre måna-
derna har jag bott i Göteborg 
hela tiden. Jag trivs mycket 
bra och kände mig hemma 
i Sverige redan från dag ett. 
Det kanske delvis berodde på 
att ett återvändande till Iran 
var omöjligt, på så sätt blev 
processen lättare att accepte-
ra, säger Fati Maroufi.

Sjuksköterska
I Iran hade Fati Maroufi utbil-
dat sig till sjuksköterska, men 
i Sverige valde hon att sadla 
om. Fati utbildade sig till so-
cionom under perioden 1993-

97. Sitt första arbete fick hon 
på Arbetsmarknadsenhe-
ten i Lundby och därefter 
har hon bland annat jobbat 
som arbetskonsulent på AMI 
Frölunda och har haft olika 
befattningar inom Arbetsför-
medlingen. Närmast kommer 
Fati från en anställning som 
biträdande kontorschef på 
Arbetsförmedlingen i Gam-
lestaden.

Ville gå vidare
– Varför det blev Ale/Lilla 
Edet beror på att jag hade 
bestämt mig för att gå vidare 
i min yrkesroll. Dessutom 
tyckte jag att detta var ett in-
tressant arbetsområde med 
en blandning av arbetssökan-
de. Jag känner att min kompe-
tens kan komma tillgodo just 
i sådana här områden.

Vad är ditt första intryck 
av din nya arbetsplats?

– Ale/Lilla är ett väldigt 
bra kontor som alltid svarar 
upp till verksamhetsmålen. 
Jag kände genast att det var 
en bra arbetsplats med mycket 
kompetent personal. Det 
som lockar med den här an-
ställningen är att få vara Ar-
betsförmedlingens ansikte 
utåt mot kommunen, social-
tjänst, Försäkringskassan och 
så vidare.

Vad är det i verksamhe-
ten som du ytterligare vill 
förbättra?

– I vår målbild finns att vi 
ska bli bättre i kontakten med 
våra kunder, helt enkelt totalt 
fokus på att få arbetssökande 
och arbetsgivare att hitta var-
andra på arbetsmarknaden. 
Bli ännu bättre i vårt match-
ningsarbete, vilket är vårt hu-
vuduppdrag. Det finns också 
planer på att arrangera fler re-
kryteringsmässor, säger Fati 
Maroufi och tillägger:

– Vi ska även bli bättre på 
en mer personlig service och 
att det ska bli lättare för våra 
kunder att snabbt och smidigt 
få kontakt med oss.

Hur ser du på din chefs-
roll?

– Jag anser mig vara ett 
smörjmedel för medarbe-
tarna, så att de kan prestera 
det bästa av sin arbetsförmå-
ga. Sedan så är jag Arbetsför-
medlingens företrädare i Ale/
Lilla Edet och då gäller det att 
jag gör det arbete som arbets-
givaren kräver av mig.

Hur är läget på arbets-
marknaden just nu?

– Läget på arbetsmarkna-
den har varit bra de senaste 
åren. Vi spår en bra arbets-
marknad även 2008-09, men 
kanske inte lika stark som fö-
regående år som var det bästa 
på flera decennier.

Fati är ny chef på Arbetsförmedlingen
– En redan bra verksamhet ska bli ännu bättre

FATI MAROUFI
Ålder: 47.
Bor: Askim.
Familj: Gift, två flickor, 16 och 14 år.
Intresse: Barnen och att läsa.
Läser just nu: ”Män som hatar kvin-
nor” av Stieg Larsson.
Lyssnar helst på: Iransk musik.
Favoritmat: Det iranska köket. I 
övrigt äter jag nästan allt.

Drömsemester: Några månader i 
vår lägenhet på Alanya.
Motto i livet: Lev för dagen.
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Vi på Klippoteket vill bara passa på att säga hej!

Mikaela, Annelie, Monica, Annika, Helene, Madde

HG Farouk
Maria
Nila L’anza

Fati Maroufi är ny chef på 
Arbetsförmedlingen i Ale 
och Lilla Edet kommun.
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