Arbeidssøker
Hos Spekter Pluss vil arbeidssøker møte en hyggelig
veileder som kartlegger hans/hennes kompetanse,
ressurser og interesser i forhold til muligheter i
arbeidslivet. Den første tiden vil være en generell
avklarings- og utprøvingsfase.
Gjennom veiledning og trening både på arbeidsmessige og sosiale ferdigheter, vil arbeidssøker
finne fram til de riktige arbeidsoppgavene og
dermed få en avklaring i forhold til arbeid og/eller
utdanning.

Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS)
Trenger du hjelp til å styrke dine muligheter for å komme i arbeid eller
udanning? Hvis du er usikker på dine yrkesmessige forutsetninger kan
tilrettelagt arbeidstrening med oppfølging hos oss være det riktige for deg.
Hva kan vi gjøre for deg?
• Prøve ut dine muligheter på arbeidsmarkedet
• Lage et opplegg basert på dine egne ønsker, ressurser og
utviklingsbehov
• Gi deg bred og tett oppfølging
• Bidra til at du kan utvikle dine ressurser og tilegne deg ny kunnskap og
nye ferdigheter
• Bli en del av et trygt og inkluderende arbeidsliv
• Gi deg rådgivning og støtte vedrørende fysisk aktivitet, kosthold og
ernæring.
• Gi deg tilpasset opplæring innen for eksempel personlig økonomi og
jobbsøking
• Karriereveiledning
I en tidsbegrenset periode hos oss går du gjennom et individuelt
tilpasset program. Dette vil være nyttig når du senere skal gjøre viktige
valg i forhold til arbeidsliv og / eller videre utdanning. Det styrker
muligheten til å lykkes med å realisere ditt ønske om å komme i jobb
eller videre utdanning.

AKTIVITET – FELLESSKAP – SELVFØLELSE - GLEDE
Gjennom aktivitet og felleskap ønsker vi å bidra til at du får mer tro
på deg selv og oppleve glede og mening.
Vi kan tilby deg arbeidspraksis innen disse områdene:
• Vaktmesteroppgaver
• Kantinedrift
Synes du dette høres interessant ut?
Da kan du ta kontakt med din pedagogiske leder i den videregående skolen
og be om at en plass hos oss blir vurdert. Etter at skolens representant
har kontaktet oss, kaller vi deg inn til samtale og omvisning slik at vi kan
avtale et opplegg som passer for deg. Omvisning kan for øvrig gjennomføres når som helst etter avtale med vår attføringskonsulent.

Spekter Pluss gir arbeidssøker en individuell
handlingsplan og en fast kontakt-person i
bedriften. Den individuelle handlingsplanen
utarbeides i samarbeid med arbeidssøker, bedrift
og NAV.
Arbeidstaker får utlevert en håndbok når han/hun
begynner i bedriften. Håndboken skal være
et hjelpemiddel til å orientere seg på arbeidsplassen. Den har til formål å informere arbeids-takerne om hvilke rettigheter og plikter man har, hva
som skjer mens man har plass i bedriften og
de interne rutiner og regler som gjelder ved
Spekter Pluss AS. Håndboken gir dermed også en
innføring i arbeidslivets regler og normer. Den er
ment å være et oppslagsverk til daglig bruk.
Et godt arbeidsmiljø har vår høyeste prioritet. Vi
arbeider kontinuerlig for å bygge og opprettholde
gode samarbeidsforhold og skape trivsel og glede
på arbeidsplassen. Alle ansatte er involverte i
dette arbeidet. På denne måten skaper vi også
trygge arbeidsplasser.

Våre arbeidsmarkedstiltak
Spekter Pluss er godkjent som tiltaksarrangør av
NAV for arbeidsmarkeds-tiltakene ”Varig tilrettelagt arbeid” (VTA) og ”Arbeidspraksis i skjermet
virksomhet”(APS). Velferdstjenestene utføres
på oppdrag for, og i nært samarbeid med NAV og
Bergen kommune.
”Praksisplass for elever i videregående skole med
særskilt behov” utføres på oppdrag fra Hordaland
fylkeskommune og i nært samarbeid med de enkelte
videregående skolene i Bergen.
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