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Haugesunds Avis

Fikk praksis og lærekontrakt gjennom attføringsbedriften Aski

Det ordnet seg for Tony

trives i trucken: Tony Siven er lærling i salg- og servicefaget. Truckførerbeviset kommer godt med på lageret til lærebedriften Bygger'n. 

Tony Siven (23) ser
lyst på framtiden.
Han trives på jobben
og er topp motivert
med tanke på lærekontrakten han nettopp har undertegnet.

attføring
Einar Vestvik

einar.vestvik@h-avis.no

S

lik har det ikke alltid
vært. For seks år siden var
han ferdig med videregående skole og begynte i snekkerlære. Der fant han seg ikke
til rette. Etter ett år brøt han
kontrakten og sluttet.
Etterpå var han innom flere
ulike arbeidsplasser innenfor
ulike fag i byggebransjen. Det
ble bare kortvarige arbeidsforhold.
– Likevel var de viktige for å

!

Trives med
kollegene og
med kontakten
med kundene.
tony siven
Lærling hos Bygger'n på Bygnes

avklare veien videre, kommenterer veileder Odd Risanger
ved attføringsbedriften Aski,
som har base på Bygnes.
Etter hvert havnet Siven på
NAV, og derfra ble han overført
til Aski. Deres rekrutteringsavdeling ble løsningen for ham.

Rekrutterer mange
Asko rekruttering har til enhver tid kontakt med 120 arbeidssøkende personer. De formidler flere titalls arbeidssøkere til næringslivet hvert år.
Tony Siven nevner han som eksempel på en spesielt vellykket
formidling.
– Men det er heller ikke alle
som blir henvist til oss som har
mulighet til å komme ut i full

alle fornøyde: F.v. Regiondirektør Arvid Vestre i Bygger'n,
lærlingen Tony Siven og veileder Odd Risanger i Aski.
jobb, understreker Risanger.
I tillegg til ungdommer som av
en eller annen grunn faller ut
av skole eller lærlingkontrakt,
har de fleste en eller annen fysisk, psykisk eller sosial yrkeshemming. Målet vårt er å formidle 55 prosent av dem til
jobb. I virkeligheten er vi oppe
i 70 prosent.
Aski er avhengig av samarbeid med næringslivet for å få

dette til. Risanger skryter av
bedriftene på Karmøy som han
samarbeider mest med.
– Vi får oftere ja enn nei, sier
han.

Håp om fast jobb
I løpet av de to årene han er
blitt fulgt opp av Aski har Tony
Siven blant annet tatt truckførerbevis, finansiert av NAV. I
vår fikk han praksisplass i tre-
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lastfirmaet Bygger'n på Bygnes.
– Her trives jeg godt. Det er
kjekke folk å samarbeide med.
Og så trives jeg godt med kundekontrakt, forklarer han.
Fra 1. november er Siven
inne på en treårig lærlingkontrakt. Han har gitt opp å bli
snekker og utdanner seg nå i
stedet innenfor faget salg og
service. Regiondirektør Arvid
Vestre i Bygger'n-kjeden går
langt i å forespeile 23-åringen
fast arbeid når fagbrevet er på
plass.
– Nå har vi tre år på oss til å
bli enda bedre kjent og gjøre
hverandre gode, sier Vestre.
Han har bakgrunn fra Biltema der han også samarbeidet
med attføringsbedriftene og ga
arbeid til ungdom som trengte
en ny start overfor arbeidslivet.
– Derfor vet jeg at dette er en
vinn – vinn-situasjon. Ungdommene får jobb og vi får arbeidskraft, understreker Vestre.

