Hur går det till?

Steg 2. Första mötet
IWork tar emot din intresseanmälan
för att sedan boka in ett förutsättningslöst möte.

Steg 1. Anmälan
Anmäl intresse via mail eller telefon till
någon av oss på IWork.

Steg 4. Praktik
Överenskommelse om praktik. IWork har löpande kontakt
med er och följer den gemensamma processen framåt.

Steg 3. Matchning
Efter mötet matchar IWork en deltagare med passande kompetens
utifrån era önskemål.

Steg 5. Anställning och uppföljning
IWork bjuder in Arbetsförmedlingen för att
se över möjligheterna till subventionerad
anställning. IWork har fortsatt kontakt med
er under del av anställningsperioden.

Vill du veta mer? Kontakta oss
Anki Stäring, jobbcoach
076-12 35 618
Linda Olsson, jobbcoach
072-59 37 080
Viveka Peyron Råhlander, jobbcoach
076-123 59 51

funktion.iwork.amf@stockholm.se

Heliosgatan 26, Hammarby Sjöstad
För mer information om Supported
Employment: socialstyrelsen.se

.

Lars Ahlenius, biträdande enhetschef
076-12 35 537

Arbetsmarknadsförvaltningen
Jobbtorg Stockholm

IWork

- för dig som är arbetsgivare
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IWork är en verksamhet inom Arbetsmarknadsförvaltningen
i Stockholms stad. Vi hjälper till med att ta fram praktikplatser, som kan leda till anställningar till personer som av olika
anledningar behöver stöd för att komma ut i arbetslivet.
Vi vänder oss till arbetsgivare som känner socialt ansvar
och tror på inkludering av personer med funktionsnedsättning i sina verksamheter eller företag. IWork möter och
matchar personer med intellektuella funktionsnedsättningar eller diagnoser inom autismspektrumområdet. Många
av våra deltagare har hög arbetsmoral, är uthålliga och vår
erfarenhet är att många stannar på arbetsplatser under
lång tid.

Ett samarbete med IWork
Vi kan erbjuda ditt företag hjälp med att rekrytera en ny medarbetare. Rekryteringen börjar alltid med en
praktikperiod. Du som arbetsgivare får möjlighet att hjälpa en person att närma sig arbetsmarknaden,
samtidigt som du får en resurs på din arbetsplats.
När du tar hjälp av IWork står vi för att personen är försäkrad genom Stockholms stad. Vi skriver ett kontrakt mellan din arbetsplats och oss där ansvaret tydliggörs. Kontraktet är inte bindande och kan sägas
upp med omedelbar verkan.
IWork har tillgång till lönesubventionerade anställningar via Arbetsförmedlingen.

Så här jobbar vi
Vi arbetar enligt metoden Supported employment för att
stödja personer att komma ut på arbetsmarknaden.
I metoden ingår handledning till arbetsplatsen. IWork finns
med 13 månader efter påbörjad anställning, personerna är
alltid försäkrade genom Stockholms stad under praktikperioden.
Vill du veta mer om vår metod eller tillvägagångsätt kan du
kontakta oss.

IWork

