Fortuna HR
Postboks 469
1502 MOSS
Norge
Telefon: 69 20 58 50
Telefaksnummer: 69 20 58 51
Nettside: www.kias.as
Fortuna HR AS er en attføringsbedrift som sysselsetter 170 personer.
Virksomheten skiftet navn fra Krapfoss Industrier AS (Kias) til Fortuna HR AS
01.01.18. Fortuna HR AS sitt attføringsarbeid var frem til 2018 underlagt
virksomheten Krapfoss Industrier AS (Kias). Grunnet nye krav fra NAV ble
attføringsarbeidet 01.01.18 skilt ut i en egen virksomhet som har fått navnet Fortuna
HR. Fortuna HR er en del av Kias-gruppen som i tillegg består av virksomhetene
Kias Reklame AS og Kolsrud anleggsgartner AS.
Fortuna HR tilbyr avklaring, arbeidsutprøving og kompetanseheving gjennom de
arbeidsrettede tiltakene Avklaring, AFT, VTA og OKvta.
Fortuna HR er en IA bedrift og er tilsluttet bransjen for attføringsbedrifter.
Fortuna HR er Equass-sertifisert og jobber dermed etter europeisk
kvalitetsstandard for velferdssektoren.

Jobbkonsulent
Om stillingen:
Vi søker etter en jobbkonsulent til en 100% engasjementstilling med varighet frem til
30.06.19, med mulighet for forlengelse.
Stillingen er som jobbkonsulent i tiltaket Avklaring.
Avklaring er et tiltak i regi av NAV og skal bidra til individuell systematisk kartlegging
og vurdering av deltakers arbeidsevne og eventuelle ytterligere behov for bistand for
å komme inn på arbeidsmarkedet eller beholde arbeidet. Avklaringen skal bidra til at
deltaker får økt innsikt i sine muligheter på arbeidsmarkedet og innsikt i egne
ressurser og ferdigheter i jobbsammenheng.
Arbeids- og ansvarsområder:
Oppfølgingsansvar for deltakere.
Individuell og gruppebasert veiledning og opplæring.
Kartlegging av ressurser og kompetanse.
Tilrettelegging, veiledning og oppfølging på arbeidspraksisplass internt/ eksternt.
Rapportskriving.
Tett nettverksoppbygging og oppfølging med arbeidsgivere og eksterne
samarbeidspartnere.
Du må ha:
Relevant erfaring fra tiltaket Avklaring eller lignende tiltak.
Gode muntlige og skriftlige fremstillings- og kommunikasjonsevner.
Veiledningsmetodikk med gjennomført kurs.
Gode kunnskaper i bruk av IKT - verktøy.

Gode serviceholdninger.

Vi ønsker at du:
Har erfaring og kjennskap til hvordan NAV og helsevesenet i Norge fungerer.
Har viljen og evnen til å etablere kontakt med lokalt næringsliv for at deltakerne skal
få mulighet til utprøving og opplæring i ordinært arbeidsliv.
Har evne til selvstendig arbeid, teamarbeid og god samhandlingskompetanse.
Er løsningsorientert.
Er mål- og resultatorientert med evnen til å oppnå resultater.
Erfaring og kjennskap til en eller flere veiledningsmetodikker
Erfaring med yrkes- og karriereveiledning og erfaring med relevante verktøy på dette
området. Gjerne WIE eller tilsvarende digital karriereveiledningsverktøy.
Erfaring fra inkludering av utsatte grupper i ordinært arbeidsliv, herunder oppfølging
av arbeidsgivere i den forbindelse.
Kompetanse på hvordan det kan tilrettelegges i arbeidssituasjoner for personer med
helseutfordringer.

Vi kan tilby:
Spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver i en bedrift som stadig er i endring for å
tilpasse seg markedets behov.
Kolleger med høy og variert kompetanse.
Selvstendig jobbing, men også teamarbeid.
Gode muligheter til å utvikle ditt eget arbeidsområde.
Gode pensjons og forsikringsordninger.
Lønn etter avtale.
Skriftlig søknad med CV sendes christer@kias.as innen 13.08.18
Kontaktperson: Avdelingsleder Jone Mette Østhagen tlf. 99086892 / e-post
jone@fortunahr.no eller Attføringssjef Christer Peterson tlf. 99086865.

