Fagopplæring

Dette er et tilbud for deg som ønsker ny jobb og karriere. Tilbudet er utviklet for voksne og ungdom
som ønsker formalkompetanse gjennom fagopplæring med fagbrev eller kompetansebevis. Tilbudet er
individuelt tilrettelagt. Veilederne har bred erfaring fra karriereveiledning, bemanning og rekruttering.

Follo Futura tilbyr ressurskartlegging, karriereveiledning og jobbaktivitet med mål om arbeid. Vi
benytter anerkjente metoder som: ”Klart jeg kan”, ”5M”, WIE, Jobpics og Cut-e.

Ressurskartlegging: Jobbsøker tilbys individuelle veiledningssamtaler. Ressurskartleggingen
innebærer refleksjoner over livssituasjonen og veien videre. Samtalene skal oppsummeres i en
ressurs-cv.

Karriereveiledning: Veiledningen gis med tanke på å velge et yrke. Jobbsøker setter selv opp hvilke
forhold som er viktig i et framtidig arbeidsforhold og hva slags oppgaver som ønskes. Vi benytter det
anerkjente karriereverktøyet WIE, som er en interaktiv plattform som benyttes i veiledningen. WIE
munner ut i en jobbprofil som kan benyttes i det videre arbeidet med jobbsøking. Jobpics er et
billedbasert karriereveiledningsverktøy som også kan benyttes.

Jobbaktivitet: Smaksprøver og praksis kan tilbys i samarbeid med det lokale næringsliv, etter den
enkelte jobbsøkers ønske. Jobbsøker kan selv velge bransje og gjerne arbeidsgiver. Vår erfaring er at
etter en lang periode ute av arbeidslivet, blir det viktig å komme inn på arbeidsmarkedet igjen, for å få
etablert seg på nytt og etablere en god relasjon til arbeidsgiver som kan gi gode referanser ved et nytt
jobbskifte.

Fagopplæring
Fokus i tiltaket er opplæring for å gi formalkompetanse på fagbrev- eller kompetansebevis.
Fagopplæringen foregår enten hos en av våre samarbeidsbedrifter eller i regi av Follo Futura.
Vi har samarbeidet om opplæringen innen institusjonskokk, baker, tømrer, barne- og
ungdomsarbeiderfaget samt IKT. Follo Futura er godkjent opplæringsbedrift for salgsfaget,
logistikkfaget, plate- og sveisefaget samt maskinarbeiderfaget.
Når opplæringsløpet er godt etablert og arbeidsgiver signaliserer at de ønsker å ansette, vil Follo
Futura trekke seg ut. Denne formen for samarbeid kan gjennomføres fordi Follo Futura har lang
erfaring selv fra å drive med fagopplæring.
Tiltaket kan vare i inntil 24 måneder. Jobbsøker kan ha ytelser som sykepenger, kvalifiseringspenger,
individstønad eller arbeidsavklaringspenger.

Ønsker du å vite mer om Follo Futura! Gå inn på:
www.follo-futura.no
Er du interessert? Ta kontakt med din saksbehandler på NAV.
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