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Adecco er verdens største aktør innen bemanning. I Norge er vi ledende med over 100
avdelinger og kontorer, som hver dag formidler jobb til over 8.000 personer. Vi tilbyr
midlertidige og faste stillinger i norsk næringsliv og offentlig sektor. Vi har også
spisskompetanse på rekruttering av ledere og spesialister til faste stillinger, outsourcing
og rådgivning i omstillingsprosesser.

Oppfølger (veileder) søkes
I anledning Adecco og Pøbelprosjektets samarbeid søker vi etter Oppfølgere
for å gi tilrettelagt individuell bistand både til jobbsøkere og for arbeidstagere
som trenger bistand for å beholde ordinært arbeid. Arbeidssteder vil være
Arendal, Grimstad og Risør. Målet er å sikre at så mange som mulig kommer i,
eller tilbakeføres til, arbeid. Hvis dette er noe du brenner for kan dette være
stillingen for deg!
Sammendrag:
Arbeidsoppgaver:







Individuell bistand til deltagere på tiltaket med sikte på å komme i, eller beholde,
arbeid
Kartlegging, veiledning og rådgivning både til deltager, arbeidsgivere og andre
tiltaksarrangører
Oppfølging på arbeidsplass
Opplæring i arbeidsrelaterte og sosiale ferdigheter
Bistand i å søke arbeid
Bistand til tilpasning og tilrettelegging av arbeid og arbeidssituasjon

Krav:
Kvalifikasjoner:










Minimum tre års utdanning fra universitet eller høyskole er ønskelig
Nettverk og kontakter i lokalt arbeidsmarked
Erfaring med yrkes- og karriereveiledning
Førerkort kl.B
Veiledningsmetodikk med gjennomført kurs
Erfaring fra arbeid med utsatte grupper, gjerne med tilhørende oppfølging av
arbeidsgivere og andre aktuelle parter
Kompetanse på tilrettelegging av arbeidssituasjon for personer med
helseutfordringer
Erfaring fra formidling til ordinært lønnet arbeid er en fordel
Erfaring fra samarbeid med arbeidsgivere i ordinært arbeidsliv er ønskelig

Ansvarsområder:
Ansvar:


Ansvarlig for oppfølgingen skjer i henhold til vedtatt plan og innen de rammer
som blir gitt
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Oppnåelse av gitte mål for deltagere med og uten arbeid
Sikre at deltagernes løpende bistandsbehov blir ivaretatt
Ansvarlig for rapportering ihht krav

Goder:
Vi kan tilby:




En spennende stilling med mulighet for å bidra til at andre lykkes i arbeidslivet
Varierte og utfordrende oppgaver
Konkurransedyktig lønn

Dersom du synes dette høres spennende ut, ta kontakt med Fatimah Kristiansen på:
fatimah.kristiansen@adecco.no

Kundens jobbtittel: Oppfølger/ Veileder
Sted: ARENDAL
Jobbtype: 20014861
Kontakt: Fatimah Hamadi Kristiansen, 41217766
Avdeling: Drammen
Send informasjonen om stillingen til en venn.
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