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Utbildnings- och diskussionstillfället  

Jobbsökningens vardag 
Fredag 6.6 kl. 10–16, Vates-stiftelsen, Åldermansvägen 8, 00621 Helsingfors 

 

Lediga platser finns ännu till aktivera resursers evenemang Jobbsökningens vardag. 

Kom med, experter berättar om jobbsöknings vardag för personer med funktionsbehov inom olika områden. 

Øystein Spjelkavik från norska Arbeidsforskningsinstitutet AFI ger också en bred bild av Arbete med stöd: 

Supported Employment, on national level, service provider level and job coach level. 

Evenemanget är uppdelat i två delar, en första praktisk med presentationer och verkstäder kring Arbete med 

stöd, dvs. strävan att hitta rätt arbete för rätt människa. Hur jobbar proffsen i verkligheten? Den andra delen 

består av en diskussion utgående från temat hur ordnar man bäst sysselsättning för en given grupp klienter. En 

viktig del av denna diskussion är förmågan att kunna bedöma vem som är redo för jobb och vem som är bättre 

betjänt av rehabilitering eller arbetslivsträning. Ingen vet hur man löser den här frågan för varje individ. Kom och 

berätta din synpunkt på hur stödet bäst förverkligas. 

Evenemanget är riktat till såväl producenter av sysselsättningstjänster, brukar- och intresseorganisationer, 

läroinrättningar, myndigheter, tjänstemän, företagare och beslutsfattare.  

Diskussionen om rätt arbete till rätt person innehåller är en del av en bredare frågeställning. Hur tryggar vi att 

svenskspråkiga personer med funktionsnedsättning får god service på svenska? Hur förverkligas målet för en 

stödåtgärd bäst, på svenska eller tvåspråkigt. Hur många enspråkigt svenska jobb finns det i Finland? Hur stort är 

behovet av tvåspråkig personal på arbetsplatserna i Finland? Kom med och gör din röst hörd! Väl mött på 

Jobbsökningens vardag! 

Utbildningsdagens pris: 60 €. Inkluderar kaffeservering och lunch. Sista anmälningsdag 30.5.2014. 

Läs mer i medföljande bilaga. 

 

Jobbsökningens vardag på Vates webbplats, där du också hittar anmälningslänk 

 

http://www.vates.fi/jobbsokningensvardag06062014 

med vänlig hälsning 

Walter Fortelius 

projektplanerare 
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