Ella og Møller Sørigs Fond

• Beskyttet beskæftigelse
• Aktivitets- og samværstilbud
• Erhvervstræning og praktik
• Arbejdsevnevurdering
• Dele af STU-forløb
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Job-Team

Arbejdsopgaver

Job-Team er Ella og Møller Sørigs
Fonds beskæftigelses-, aktivitets–
og samværstilbud.

Vores væsentligste arbejdsområde
er at pakke diverse opgaver for andre virksomheder. Med fleksibilitet
kan vi løse hasteopgaver i løbet af
meget kort tid.

Job-Team henvender sig til sent
udviklede og andre med risiko for
marginalisering, som har brug for
en tryg og overskuelig arbejdsdag.
I det daglige er der 20 borgere, som
benytter vore tilbud sammen med
et fast, tværfagligt personale.
JOB står for beskæftigelse af vore
borgere ved at udføre arbejde for
lokale virksomheder.
TEAM står for, at opgaverne bliver
løst i fællesskab, men med rummelighed og fleksibilitet som nøgleord
i forhold til den enkelte.

Vi sætter en ære i at være pålidelige
underleverandører ved at aflevere
til aftalt tid og uden fejl!

Team-møde
En gang om ugen afholdes et
”team-møde”, hvor vi evaluerer
ugen, der gik – samt orienterer om
planerne for den kommende tid.
Alle har mulighed for at komme til
orde og øve indflydelse på arbejdspladsen.
Mange idéer er blevet realiseret,
fordi vi vægter det fysiske- og
psykiske arbejdsmiljø højt.
Latter og et godt humør fylder
meget i dagligdagen i Job-Team.

Kantine
Alle har mulighed for at tilmelde
sig vores frokostordning, som
tilberedes ud fra ernæringsrigtige
principper.

Til formiddagspausen serveres
gratis brød, frugt, vand samt kaffe
og the.

Aktiviteter
Flere gange årligt styrkes det sociale
samvær i form af, at vi foretager os
noget, som ikke har relation til
dagligdagen i Job-Team.
Der arrangeres årstidsbestemte
aktiviteter som f.eks. skov-, strandog juletur, museums- og biblioteksbesøg eller andet efter borgernes
ønsker og idéer.
For yderligere at styrke det sociale
samvær tilbyder vi andre ugentlige
aktiviteter, f.eks. gåture, svømning
og kreativt værksted.

Arbejdsevnevurdering
I Job-Team kan der udarbejdes en
skriftlig arbejdsevnevurdering efter
nærmere aftale med sagsbehandleren (se særskilt folder).

Dele af
STU-forløb
I samarbejde med UU-vejlederne og
uddannelsesinstitutionerne tilbyder
vi dele af STU-forløb. Der kan være
tale om såvel korte- som længere
forløb – individuelt tilrettelagt.

Vejlednings- og
opkvalificeringstilbud samt
virksomhedspraktik
Individuelt tilrettelagte forløb i
samarbejde med jobcentrene.

Visitation
Sagsbehandlere kan henvende sig
til Ella og Møller Sørigs Fond
(se venligst folder).
Derefter aftales et uformelt besøg
med de implicerede parter, hvor
Job-Team fremvises og virksomheden beskrives nærmere. Som
regel aftales en individuel praktikperiode, hvor brugeren har
mulighed for at prøve kræfter med
de arbejdsopgaver, som Job-Team
tilbyder.

