INKLUDERENDE BEDRIFT

- ditt bidrag til et rausere arbeidsliv

Hva er en
Inkluderende Bedrift?
Vekst- og attføringsbedriftene jobber på oppdrag fra NAV for å
føre mennesker tilbake til jobb etter sykdom, funksjonsnedsettelser, avhengighet eller andre utfordringer. Et viktig
virkemiddel er arbeidspraksis, både for å avklare arbeidsevne,
få opplæring, og finne veien tilbake til lønnet arbeid.
Inkluderende Bedrift er et landsomfattende konsept for
praksissamarbeid mellom Vekst- og attføringsbedriftene, og
næringslivet.
Målet er med Inkluderende Bedrift er å gjøre samarbeidet om
å bistå mennesker tilbake til arbeidslivet, mer systematisk og
målrettet. Konseptet er utviklet for å gi felles og realistiske
forventninger, og god match mellom kandidat og bedrift.
Inkluderende bedrift er Vekst- og attføringsbedriftenes verktøy
for å bistå med å skape et inkluderende arbeidsliv, og består
av både avtalemaler, kartleggingsverktøy og en landsomfattende praksisdatabase.
Gjennom Inkluderende Bedrift får
du en profesjonell partner å
samarbeide med om praksisplasser, og mulighet for trygg
rekruttering av arbeidskraft.

Dette bidrar
Vekstbedriften med:
•

Kartlegger din bedrift for å sikre at bedriften får de
deltakerne bedriften trenger (kartleggingsskjema)

•

Kartlegger/ prekvalifiserer deltakere i tråd med ønskene
til din bedrift

•

Er tilgjengelig for din bedrift hvis/ når det oppstår behov
for kontakt

•

Utpeker en hovedansvarlig (næringslivskontakt) som
kjenner din bedrift

•

Gir tett og god oppfølging av deltaker og din bedrift
(i henhold til individuelle praksisavtaler)

•

Kan gi din bedrift veiledning også etter eventuell
ansettelse

•

Utsteder CSR-bevis ved ansettelser, eller ekstraordinær
bistand som praksisstedet
kan benytte som
dokumentasjon i
anbudsprosesser e.l.

Ønsker dere å bli en
Inkluderende Bedrift?

Ta kontakt med en av våre veiledere for mer informasjon:
Dag Reistad
Tlf:
46 84 46 08
e-post: dag@gronneviken.no

Marianne Mandrup
Tlf:
90 21 70 30
e-post: mma@gronneviken.no

Kari Losnegård
Tlf:
93 28 07 28
e-post: klo@gronneviken.no

Julianne Røssland
Tlf:
93 28 07 27
e-post: julianne@gronneviken.no

Hege Thelle
Tlf:
94 16 96 16
e-post: hege@gronneviken.no

Christina Bjorøy Bøe
Tlf:
90 57 76 09
e-post: christina@gronneviken.no

Grete Púpe
Tlf:
48 24 88 01
e-post: gpu@gronneviken.no

Kariann W. Olsen
Tlf:
90 21 53 61
e-post: kol@gronneviken.no
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