TØM SKJEMAET

SØKNADSSKJEMA
ARBEIDSTILTAK - VTA-AVDELING, VARIG TILRETTELAGT ARBEID
ALF i andre | Treverkstedet | Enkeltarbeidsplasser | Framnes Gård

Søknadsskjema gjelder for alle avdelinger. Ved utfylling av skjema, kryss ved pkt. 6 av for den avdelingen du
ønsker arbeid. Se forøvrig mer informasjon om avdelingene på side 3. For mer info se www.alf.no.
1. OPPLYSNINGER OM SØKER
Navn

Personnr. (11 siffer)

Adresse

Postnr. 		

Telefonnr.

E-post

2. KONTAKTPERSON I BYDEL / HOVEDKONTAKT *Se side 3
Navn

Telefonnr.

Adresse / avdeling

3. SKOLEGANG / YRKESUTDANNING
Kurs, sertifikat, videregående skole, fagutdanning

Tidligere arbeidserfaring

Hobby / interesser

4. TRYGDEYTELSER
Uføretrygd, fra hvilket år?

Annet

Poststed
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5. BEGRENSNINGER / UTFORDRINGER
Er det noen hensyn vi må ta i forbindelse med sykdom og medisiner?

Hva er målet ditt med å være i jobb?

Hvilke forventninger har du til oss som arbeidssted?

6. ØNSKE OM ARBEIDSPLASS
Avd. ALF i andre

Avd. Treverkstedet

Avd. Enkelt
arbeidsplasser

7. ØNSKER OM SPESIELLE ARBEIDSOPPGAVER
Ved søknad om enkeltarbeidsplass må oppgis f.eks. inne / utearbeid, bransje

Arbeidstid etter avtale. Ønsket timer

Sted / dato			

dager / uke

Søkers underskrift

ALLE SØKNADER, UANSETT AVDELING, SENDES TIL:
ALF as
Klaus Hanssens vei 22
5053 Bergen
Tlf. 55 54 11 50

Framnes Gård
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INFORMASJON OM VTA-AVDELINGENE
Alle som er uføretrygdet på grunn av psykisk lidelse, og som ønsker å prøve ut og utvikle sin arbeidsevne, kan
søke om plass ved avdelingene.
ALF I ANDRE
Ved ALF i andres tekstilverksted består arbeidsoppgavene av toving, glassfusing, arbeid i egen kantine og
butikk. Det utføres også ulike arbeidsoppgaver for forskjellige bedrifter i Bergen. I produksjonsavdelingen
ruller arbeidstakerne sengetøy og servietter for hotell og restaurant.
TREVERKSTEDET
Her produseres utemøbler, diverse snekkerarbeid og bestillingsarbeid.
ENKELTARBEIDSPLASSER
Plassene er i det ordinære arbeidsmarkedet. Arbeidssøkers ønsker, faglige kunnskaper og arbeidserfaringer
legges til grunn når vi skal finne og tilrettelegge en arbeidsplass. Tidsperspektivet for oppstart kan være
forskjellig, noen arbeidsplasser kan være lettere å etablere enn andre. Alle arbeidstakere er ansatt i ALF as,
men har sin arbeidsplass i den enkelte bedrift.
ARBEID PÅ GÅRD
Vi samarbeider med en gård i Fana. Ønske om arbeid på gården må spesifiseres i søknaden.

GENERELL INFORMASJON
HVORDAN SØKE OM PLASS VED VTA- AVDELINGENE
Innsøking skjer i samarbeid med en psykiatrisk poliklinikk / DPS eller avdeling psykisk helse i bydelene, da
det er et krav at arbeidstaker har en behandlings- eller oppfølgingskontakt.
PRØVETID
Alle avdelingene bortsett fra Enkeltarbeidsplasser har tre prøvedager. Ved ansettelse: en måneds prøvetid.
Målsettingen er å gi et tilbud om arbeid hvor krav og utforminger er individuelt tilpasset og samtidig
gir utviklingsmuligheter og økt livskvalitet. Arbeidsdagen legges i stor grad opp mot rammer for en
normalarbeidsdag.
ARBEIDSTID
Avdelingene har kjernetid/arbeidstid mellom kl. 08.00 – 15.00. Arbeidstid blir avtalt og tilrettelagt for
den enkelte. En starter med to eller tre dager per uke med fire til fem timer per dag, og med avtalte
arbeidsoppgaver. Arbeidstiden kan etter avtale endres, økes til flere dager i uken eller flere timer per dag.
ARBEIDSKLÆR
Nødvendige arbeidsklær dekkes av ALF as.
LØNN
Lønn per 01.01.2021 er kr. 39,- per time.

