Arbetsmarknadsenheten Jobbhuset

Vill du bidra till
framtidens Sävsjö?

Tillsammans skapar vi Sävsjö

Genom att bli en del av vårt praktik nätverk
ökar ni möjligheten för någon att få ett arbete.

Praktikant idagmedarbetare imorgon?

Du förbinder dig ingenting vad gäller anställning utan ger bara möjligheten att någon får lära sig mer om sig själv och er
bransch.
Är ni intresserade, kontakta oss på Arbetsmarknadsenheten Jobbhuset

Arbetsmarknadsenheten Jobbhuset
Skolgatan 1a
Skolgatan 1A
57635 Sävsjö

Telefon: 0382-151 47/0382-151 46
E-post: henrik.starkman@savsjo.se

Tillsammans skapar vi Sävsjö

Under de
kommande
åren står
Sävsjö kommun inför
stora utmaningar. Kommunen har
en åldrande befolkning och för fortsätta
vara en fantastisk plats att leva och bo i
behöver vi alla sträva efter att ta till vara
på de resurser som finns i kommunen.

Praktikant idag...

Arbetsmarknadsenheten/Jobbhusets målgrupp är ungdomar och vuxna som står
utanför arbetsmarknaden. Genom insatser
som vägledning, coaching, arbetsförmågebedömning, sysselsättning och praktik
arbetar vi för att få våra deltagare att
komma närmare självförsörjning och arbete.

Förutom detta får den
arbetssökande under
lugn och ro lära sig
rutiner och uppgifter
hos arbetsgivaren. Arbetsgivaren får möjlighet att testa praktikantens kompetens men
även hur personen fungerar socialt i arbetsgruppen.

Vi har idag c:a 50 praktikplatser ute i
främst kommunal verksamhet och föreningar. Behovet av praktikplatser är dock
större och vi vill nu ge er möjligheten att bli
en del av vårt nätverk i arbetet i att skapa
framtidens Sävsjö.

Forskning och erfarenhet visar att praktik hos
arbetsgivare är bland de bästa sätten för att
komma in på arbetsmarknaden för personer
som tidigare har ringa erfarenhet. Förutom
den eventuella möjligheten till anställning på
praktikföretaget ger praktiken kompetenshöjning hos den sökande samt möjlighet till ett
bättre CV.

...medarbetare
imorgon?

Om detta faller väl ut för er och ni ser att det
finns möjlighet till fortsättning står Arbetsmarknadsenheten Jobbhuset med allt stöd
som ni behöver i kontakt med Arbetsförmedlingen vad gäller anställningsstöd och ev.
utbildningar.

Arbetsmarknadsenhetens/
Jobbhusets ansvar


Matchar individ mot rätt praktikplats



Tar kontakt med berörd facklig organisation för yttrande



Besöker praktikplats med den tilltänkte praktikanten innan beslut fatttas



Skriver praktikavtal som innefattar
försäkring



Finns tillgängliga för hjälp och stöd
under hela praktikperioden



Gör tidig avstämning för att se till att
allt fungerar



Genomför slutuppföljning i slutet av
praktikperioden



Informerar och hjälper till vid ev. anställning

Arbetsmarknadsenheten Jobbhuset
Skolgatan 1A
57635 Sävsjö

Telefon: 0382-151 47/0382-151 46
E-post: henrik.starkman@savsjo.se

