«Vi legger enkeltmenneskets livskvalitet til grunn i vårt arbeid.
Gjennom dette vil vi skape trygghet og livsglede som bidrar til
menneskelig utvikling»
Våler Vekst er tiltaksarrangør for ulike arbeidsmarkedstiltak. Bedriftens mål er å
bidra til at flere mennesker får økt livskvalitet gjennom deltagelse i ordinært eller
tilrettelagt arbeid. Bedriften har solid økonomi og holder til i trivelige lokaler i
Våler sentrum. Medregnet våre tiltaksdeltakere er vi 40 medarbeidere ved bedriften.

Veileder

Vi søker etter en medarbeider i 100% stilling med engasjement
for å bistå mennesker ut i jobb. Vi ønsker også at du har relevant
kompetanse til å oppnå gode resultater i formidlingsarbeidet.

Ansvar og oppgaver

Oppfølging av personer med bistandsbehov internt på Våler Vekst
og ute i ordinært arbeidsliv vil være en av hovedoppgavene i denne
stillingen. Andre arbeidsoppgaver vil være:
- rapportering og tett samarbeid med NAV
- karriereveiledning
- planlegge og strukturere egen arbeidshverdag
- kartlegging av deltagernes arbeidsevne
- markedsføring mot arbeidslivet og jobbformidling
- følge opp deltagere i samtaler og ulike arbeidssituasjoner,
herunder intern produksjon og ekstern arbeidspraksis.
- arbeide i tråd med gjeldende lover, regler og forskrifter
- ivareta bedriftens krav til kvalitet

Ønsket kompetanse

Vi forutsetter at du liker å jobbe med mennesker, og at du er en
person som skaper tillitt og gode relasjoner.
Vi ønsker oss en person som:
- har relevant høyskole utdanning og/eller erfaring og praksis
- er god til å kommunisere
- er strukturert og systematisk
- har gode datakunnskaper
- liker å arbeide i team
- er utadvendt og serviceinnstilt
- er løsningsorientert, kreativ og motiverende
- førerkort klasse B
- har erfaring med veiledning
Personlig egnethet vil bli tillagt vekt ved ansettelse. For å
arbeide ved Våler Vekst AS kreves politiattest uten merknader
før ansettelse. Vi kan tilby en interessant stilling, med spennende
utfordringer, varierte arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø.
Gode lønnsvilkår og pensjonsordning (KLP).
Søknadsfrist: 20. februar 2019
Søknad med CV sendes til Våler Vekst, 2436 Våler i Solør,
eller på e-post til: ivar@valervekst.no
For ytterligere opplysninger ta gjerne kontakt med daglig leder:
Ivar Opås tlf. 62421128 / 90166799 eller attføringsansvarlig: Robert
Langmoen tlf. 489 57 494 eller besøk oss på: www.valervekst.no

