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Det rätta jobbet
är en bra start!
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Job Shadow Day

Job Shadow Day är en dag då man foku-
serar på styrkor i stället för begränsningar. 
Dagen ger människor med specialbehov 
en chans att lära känna innehållet på sitt 
drömjobb. 

Innan arbetsskuggningen får jobbskuggaren 
handledning i att reda ut vad som kan vara ett drömjobb. Jobbskugga-
ren följer med en hel arbetsdag inom ett intressant jobb. Genom att se 
hur jobbet går till i verkligheten kan hen bedöma om det är frågan om 
ett drömjobb, som det lönar sig att satsa på. 

Dagen ger en arbetssökande chansen att bekanta sig med en arbetsdag 
och hitta ett intressant och lämpligt arbete. Jobbskuggningen gäller i 
hög grad unga som behöver kunskap om arbetslivets krav.

Jobbskuggningens syfte är inte att leda till anställning.  På Job Sha-
dow Day ger arbetsgivare den jobbsökande en praktikplats för en dag. 
Företag får synlighet för sin socialt värdefulla insats som underlättar 
jobbskuggarens väg till arbetslivet. Job Shadow Day är till för att visa 
att partiellt arbetsföra människor är fullgoda resurser i rätt jobb. Det 
handlar om att få en chans att visa vad man kan.Vates-stiftelsen sprider 
information om vem deltar och var Job Shadow Day Finland ordnas. 

Alla jobbskuggare som deltar i Job Shadow Day Finland är försäkrade 
för arbetsdagen antingen av Vates eller den sändande organisation.



Hur går Job Shadow Day till?

Vad?
Jobbsökande med specialbehov lär sig hur arbetet går till på deras drö-
mjobb. Arbetsgivare träffar personer med hög motivation för arbetsupp-
gifter inom deras bransch.

Hur?
Jobbsökaren får professionell hjälp med att känna igen ett passande 
drömjobb. Vi hjälper till med att hitta och kontakta en intressant arbets-
givare och sköter nödvändiga pappersjobb kring t.ex. försäkringar för en 
dag.

Var?
Drömjobb för funktionsnedsatta finns på it-företag, bagerier, muséer, 
massmedier, rederier, elföretag, fastighetsföretag, livsmedelsaffärer, 
teatrar, caféer och restauranger. Kort sagt alla jobb som är lämpliga för 
just den jobbsökande, arbetsuppgifter där hennes förmåga kommer till 
sin rätt.

Varför?
Vi sammanför motiverade jobbsökande med rätt arbetsgivare. Tillsam-
mans bygger vi en bättre framtid.

När?
Onsdagen den 25 Maj ordnas Job Shadow Day runtom i Europa för att 
visa att människor i rätt arbetsuppgift är resurser.



Facebook.com/jobshadowday

Twitter.com/kyvytkayttoon #jobshadowday

Linkedin.com/vatessaatio

Instagram.com/vatessaatio #jobshadowday

www.jobshadowday.fi

Då vi ändrar våra attityder
förändrar vi världen.

Kontakt person: 
Marianne Pentikäinen 
marianne.pentikainen@vates.fi 


