Arbete med stöd
Tuettu työ

Stöd mångfald på din arbetsplats

Arbete med stöd är en nationellt och
internationellt känd metod för att stöda

personer som har svårt att hitta, få och
behålla ett arbete. Kårkulla samkommun
har utbildade arbetslivstränare som hjälper
arbetssökande att hitta ett lämpligt arbete.

Metoden omfattar fem steg
• Introduktion

• Kartläggning
• Sökande av arbete
• Utbildning i arbetsuppgifter
• Anställning
Vi skapar möjligheter

• Matchar arbetsgivare och
arbetssökande, rätt person för rätt jobb
• Ser till helheten och ger stöd och
handledning enligt behov
• Arbetar i nätverk
• Finns tillgänglig för arbetsgivare och
arbetstagare
Till arbetsgivaren

• hjälp med rekrytering och jobbmatchning
• Inlärning i arbete och uppföljning
• Stöd och handledning enligt behov
• Information om möjligheten till
ekonomiskt stöd vid anställning

Tue moninaisuutta työpaikallasi

Tuettu työ on kansallisesti ja kansainvälisesti tunnettu työmenetelmä jonka avulla

tuetaan henkilöitä löytämään, saamaan
ja pitämään työpaikkaa. Kårkulla samkommun-kuntayhtymässä koulutetut työhönvalmentajat

auttavat

työnhakijaa

löytämään sopivan työpaikan.
Työhönvalmennuksen vaiheet
• Tutustuminen ja kartoitus
• Työpaikan etsiminen
• Työtehtäviin perehtymistä
• Työsuhde
Luomme mahdollisuuksia
• Työnantajan ja työntekijän

yhteensovittaminen, löydetään yhdessä
sopiva työtehtävä työntekijälle
• Huolehdimme kokonaisuudesta ja
tarjoamme tukea ja ohjausta tarpeen
mukaan
• Verkostotyöskentelyä
• Tuemme sekä työnantajaa että
työntekijää
Tarjoamme työnantajalle

• Apua rekrytoinnissa ja sopivan työn
etsinnässä
• Työtehtävien opettelu ja seuranta
• Tukea ja ohjausta tarpeen mukaan
• Tietoa mahdollisuudesta taloudelliseen
tukeen työsuhdetta sovittaessa

Till arbetssökande
• Kartläggning av resurser och intressen
• Hjälp med att hitta jobb eller lämplig
utbildning eller kurs
• Möjlighet att pröva på olika jobb
• Individuell handledning och stöd på
arbetsplatsen enligt behov
• Möjlighet till anställning
• Arbetserfarenhet
• Aktivt samarbete mellan arbetssökande
och handledaren genom hela processen

Till arbetsgivaren
Som arbetsgivare stöder du personens
ställning i samhället och synliggör olikheter
bland människor vilket leder till bättre självförtroende och självständighet hos personen.

”Stöd
mångfald”

Työnhakijalle
• Voimavarojen ja kiinnostusten
kartoittaminen
• Apua työpaikan ja sopivan koulutuksen/
kurssin löytämiseen
• Mahdollisuus kokeilla erilaisia työtehtäviä
• Yksilöllinen ohjaus ja tuki työpaikalla
tarpeen mukaan
• Mahdollisuus työsuhteeseen
• Työkokemusta
• Aktiivista yhteistyötä työnhakijan ja
ohjaajan välillä koko prosessin ajan

Työnantajalle
Työnantajana tuet henkilön asemaa yhteiskunnassa sekä mahdollistat erilaisuuden
esilletuloa mikä johtaa parempaa itseluottamusta ja riippumattomuutta henkilölle.

”Tue
moninaisuutta”

Bilder: ”Mitt drömjobb”
Kuvat: ”Unelmaammattini”
Finansierat av Kulturfonden

Handledare inom arbete med stöd
Tuetun työn ohjaajat
Södis serviceenhet i Östra Nyland / Itä-Uusimaa
0247 431379
Södis serviceenhet i Östra Nyland / Itä-Uusimaa
0247 431410
Treklangens serviceenhet i Mellersta Nyland / Keski-Uusimaa
0247 431427
Treklangens serviceenhet i Mellersta Nyland / Keski-Uusimaa
0247 431428
Kvadratens serviceenhet i Mellersta Österbotten / Keski-Pohjanmaa
0247 431689
Mocca serviceenhet i Åboland / Turunmaa
0247 431307

kårkulla.fi

