ARBEIDSPRAKSIS
I SKJERMET
VIRKSOMHET

Arbeidspraksis i skjermet virksomhet tilbys
personer med nedsatt arbeidsevne, som trenger
tilrettelagt oppfølging for å komme i ordinært arbeid.
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Arbeidspraksis i skjermet virksomhet
(APS) er tiltaket for deg som ikke er
helt klar for et ordinært arbeidsliv,
men som ønsker å prøve ut din
arbeidsevne i trygge omgivelser. I APS
legger vi til rette for arbeidstrening
med god oppfølging. Vårt mål er
at deltakerne skal få kartlagt sine
interesser og prøvd ut sine muligheter
i forhold til arbeid. Vi jobber ut fra et
helhetsperspektiv, og har fokus på
mestring, helse og sosial deltakelse.

APS tilbys deg som har fått din
arbeidsevne nedsatt, med særlig
usikre yrkesmessige forutsetninger
og med behov for oppfølging.
Aski tilbyr arbeidspraksis innen ulike
arbeidsområder, både i egen bedrift,
og i ordinære bedrifter vi har et godt
samarbeid med. Målet er at du etterhvert skal kunne formidles til ordinært
arbeid, utdanning eller andre hensiktsmessige arbeidsrettede tiltak.

Aski har ulike avdelinger som kan bidra med opplæring og trygg
tilnærming til jobb. Noen av disse er:
• Aski Kjøkkenglede –

Produksjon og salg av kjøkken, garderobe og vaskerom.

• Aski Kopi & Profilering – Salg og produksjon av firmaprofilering og trykksaker.
Mulighet for å jobbe både med design og produksjon.
• Aski barnehage

–

Mulighet for praksis ved avdelinger i barnehagen,
kontor/resepsjon, renhold, kjøkken

• Europris Karmøy

–

Her gis det mulighet for å delta i alle
arbeidsoppgavene i butikken.

Avdelingene tilbyr mulighet for tilrettelegging ut fra den enkeltes behov
og ressurser. Praksis i ordinær bedrift kan være et delmål på veien for
å komme ut i ordinær jobb. Veiledere ved Aski vil dra nytte av sitt store
nettverk for å finne riktig arbeidsplass i en ordinær bedrift.
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