AFT- Arbeidsforberedende trening

Formål:
Avklare arbeidsevne og deretter bistå deltakere ut i jobb eller utdanning.
Hvordan:
-

-

-

Hver deltaker får sin egen jobbveileder som er kontaktperson gjennom hele tiltaket.
Vi starter med å avdekke interesser og ferdigheter og evt. behov for kompetanseheving.
Det gjennomføres karriereveiledning ved hjelp av vip24.
Hver deltaker utarbeider sin egen individuelle handlingsplan, basert på deltakers behov og NAV
sin bestilling.
Deltaker får anledning til å utvikle sine karriereferdigheter gjennom deltakelse på jobbsøkerkurs
«Finn din Jobb», der vi blant annet tilbyr opplæring i jobbsøkeaktiviteter som CV, søknad,
intervju m.m.
Deltaker får individuelle motivasjonssamtaler.
Arbeidsutprøving starter innen 1 måned. Vi vil fra første dag ha fokus på å finne relevant
praksisplass, og tar sikte på rask oppstart av ordinær arbeidspraksis.
Ved spesielle behov vil deltakere kunne få tilbud om tilrettelagt arbeidspraksis ved en av Atico`s
interne arbeidsarenaer. Intern arbeidspraksis kan vare max. 4 måneder før oppstart i ordinær
arbeidspraksis. Dersom det er avtalt et faglig opplæringsløp, kan tilrettelagt utprøving internt
utvides etter avtale med NAV.
Jobbsøker kan få tilrettelagt arbeidsutprøving i utvalgte ordinære bedrifter, med tett oppfølging
av jobbveileder fra Atico.
Etter endt kartlegging er målet med tiltaket lønnet arbeid eller utdanning.

Samarbeid med NAV:
-

Det skal avholdes en trekantsamtale med deltaker, veileder fra NAV og jobbveileder Atico innen
1 måned etter oppstart.
Hensikt og mål med å fortsette i tiltaket evalueres hver 3. måned, og det sendes
perioderapporter hver 3.måned.
NAV og Atico avtaler trekantmøter/samarbeidsmøter ved behov underveis i tiltaket.
Sluttrapport sendes NAV senest 14 dager etter avslutning i tiltak.

Deltakere:
-

Deltakere henvises fra NAV – kontorene i Våler, Åsnes og Grue.

Varighet:
-

Tiltaket kan vare i ett år med mulighet for forlengelse i ytterligere ett år. Ved behov for
forlengelse utover dette, må tiltaket inneholde kvalifisering. Forlengelse avtales med NAV.

For mer informasjon og innsøking, kontakt din veileder i NAV eller:
Evelyn Mensi, fag/tiltaksansvarlig Atico AS.
Telefon: 919 01 948
evelyn@atico.no
Du finner mer informasjon på www.atico.no

Besøksadresse: Industrivegen 26
2270 Flisa

Tel. 62 95 26 66
Epost: post@atico.no

