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Yetenekleriniz
için doğru iş yeri
Çalışma sürecine başarılı bir entegrasyon için
şirketler ve kurumlar ile birlikte çalışmaktan
kaçınılamaz. Bunlara yerel İş Pazarı Servisi,
sosyal-tıbbi hizmetler ama aynı zamanda okullar ve
eğitim merkezleri dahildir.
İş Asistanı'nın kapsamlı ağı, bunun için sağlam bir
temel oluşturmaktadır.
Yakınınızında bulunan İş Asistanı'nın sunucularına
başvurunuz. İnternette
www.neba.at/arbeitsassistenz
sayfasında tüm mesleki asistan hizmetlerine ilişkin
bilgi bulunmaktadır. 

... BU DA GÜÇLÜ BİR AĞ
OLUŞTURMAKTADIR

„Mesleğe
giden yol”
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Dolu dolu yaşanan, şeklini insanların kendilerinin
saptadığı bir yaşam için iş en önemli önkoşuldur. Bu
nedenle İş Asistanı'nın görevleri bir işyerinin güvence
altına alınması ve sürdürülmesi, işyeri aranması ve
burada çalışılabilmesi esnasında destek ve
dezavantajlı iş arayanlar, işçiler ve iş verenler için
merkezi bir muhatap fonksiyonu olmaktır. 

Sürecin başlangıcında sosyal ve mesleki çevre
hakkında bilgi toplanacak, iş veren ile temasa
geçilmesi sağlanacak ve ortak hedefler
oluşturulacaktır. Burada başvuru sahibinin eğilim ve
uygunluk profili hazırlanabilir.

KİMLERE HİTAP
EDİLMEKTEDİR
En az yüzde 30 derecede engelli olanlar ve özel
pedagojik desteğin gerekli olduğu, öğrenme
zorlukları olan veya sosyal ve duygusal açıdan
sınırlamalı olan 24 yaşına kadar gençler, İş Asistanı'nın
sunduğu imkanlardan faydalanabilirler. Ama ayrıca
bu insanlara iş veren ve/veya iş vermeye hazır olan
işletmelere ve şirketlere de destek verilmektedir.
Bu hizmetlerden faydalanmak isteğe bağlı olup
ücretsizdir. 

... 15 İLE 65 YAŞ ARASI
ÖZÜRLÜ İNSANLAR
VE İŞLETMELER İÇİN

NE
SUNULMAKTADIR
İş Asistanı başvuru sahibinin ve işletmelerin bireysel
ihtiyaçlarına göre hazırlanmış danışmanlık ve destek
sunmaktadır.
Burada mesleki beklentiler aydınlığa kavuşturulur,
alternatifler gösterilir ve krizlerin yenilebilmesi için
yapıcı çözümler bulunur.
İş Asistanı gerektiğinde ayrıca uzun vadeli mesleki
(Re) entegrasyona, sağlık entegrasyonuna ve yaşamın
güvence altına alınmasına da katkıda bulunmaktadır.
Şirketlere hedef gruptaki uygun çalışanların
bulunması ve istihdam edilmesi, yasal ve finansal
çerçeve koşullarına ilişkin bilgilendirme ve iş yerinin
bireysel donanımı hakkında destek verilmektedir.
İş Asistanı ayrıca şirketlerde aracılık rolü oynamakta ve
özürlülük/hastalık konusunda işletmedeki tüm
katılımcıların hassasiyet kazanmalarını sağlamaktadır. 

... BAŞARILI BİR NORMAL
ÇALIŞMA GÜNÜ İÇİN

Bir iş yerinde istihdam edilebilmek için özellikle aktif
iş arama esnasında destek verilecek ve işletmelere
buna uygun danışmanlık sunulacaktır. İşi öğrenme
aşamasında İş Asistanı azami 3 ay hizmetinizde
olabilir.
İş yerlerinin tehlikede olduğu veya iş yerinin
kaybedilme tehlikesinin olduğu durumlarda İş
Asistanı, sorunlar ve zorluklar için çözüm aranırken
yardımcı olur, gerektiğinde işletmeler ile temasa
geçerek amirler ve diğer çalışanlar ile yapılacak
görüşmelerde aracı olur.
Sürecin bir iş yeri arama veya iş yerinin güvence
altına alınması ile sonuçlanmaması durumunda, İş
Asistanı alternatif imkanlar (örneğin iş eğitimi,
vasıflandırma önlemleri, vs.) önerebilir ve bunları
harekete geçirebilir. 

… BİR İŞ YERİNİN
BULUNMASI, KORUNMASI
VE GÜVENCE ALTINA
ALINMASI İÇİN DESTEK

