Kontaktpersoner:

Hvem kan delta?
Jobb først er et tilbud til deg som er pasient
ved avdeling Unge eller Dagavdelingen på
Hjellestad.

Hva kreves for å delta?

Håvard Lægreid, jobbspesialist
Mobil 900 87 622
havard.legreid@bergensklinikkene.no
Beathe Engelsen, jobbspesialist
Mobil 938 02 591
beathe.andal.engelsen@bergensklinikkene.no

At du ønsker å komme ut i ordinært arbeid.

Jobb
først

Stiftelsen
Bergensklinikkene

Er du interessert?
Snakk med en av jobbspesialistene
på Hjellestad:

Therese Dahl, prosjektansvarlig, Hjellestad
Mobil 488 80 820
therese.dahl@bergenclinics.no

Grete Vabø, teamleder, Fretex
Mobil 414 40 636
grete.vaboe@fretex.no

For deg som vil i arbeid
Håvard
Lægreid

Beathe
Engelsen
Jan Jørgensen, prosjektleder, NAV
Mobil 454 88 960
jan.jorgensen2@nav.no

Hva er Jobb først?

Hva kan vi tilby deg
som er jobbsøker?

Hva kan vi tilby deg
som er arbeidsgiver?

Jobb først – Bergensklinikkene er et
arbeidsrettet samarbeidsprosjekt mellom
Stiftelsen Bergensklinikkene, Fretex
Vest-Norge og NAV Hordaland.

Du får en egen jobbspesialist, som følger
deg på veien mot jobb.

Du får en motivert og kvalifisert jobbsøker,
som matcher ditt bemanningsbehov.

Jobbspesialisten vil samarbeide tett med
deg og din behandler.

I tillegg får du en jobbspesialist som fast
kontaktperson, tilgjengelig for deg når du
trenger det.

Prosjektet er lagt til døgnavdeling Unge og
Dagavdelingen på Hjellestadklinikken, som
tilbyr behandling til rusavhengige (TSB).
Samarbeidet er basert på IPS-modellen.
Vi kombinerer behandling og arbeidsrettet
oppfølging, slik at pasientene kan få en
helhetlig, jobbfokusert støtte til å komme ut
i jobb og mestre det å stå i jobb.
Oppfølgingen gis av to jobbspesialister og
behandlere på Hjellestadklinikken, tilpasset
den enkelte jobbsøkers ønsker og behov.

Vi har fokus på dine ressurser, interesser,
ønsker og jobbmuligheter.
Vi bistår deg med å lage en plan for
hvordan du skal nå dine mål om jobb.

Jobbspesialisten bistår deg gjennom hele
rekrutteringsprosessen, og i en periode
etter ansettelsen.

Vi veileder deg i din jobbsøking, og kan
bistå med å kontakte eller fremskaffe
aktuelle arbeidsgivere.

Jobbspesialisten vil også koordinere og
bistå i kontakt med NAV og andre
samarbeidsparter.

Vi følger deg opp mens du er i jobb, for å
bidra til at du mestrer og beholder den.

Jobbspesialisten gir oppfølging, veiledning
og støtte så lenge du har behov for det.

Vi er tilgjengelig for deg når du trenger det.

Jobb først er
Individuell jobbstøtte

Vi følger deg opp, gir veiledning og støtte,
så lenge du har behov for det.

Vi tilbyr dere oppfølging som skal
bidra til god jobbmatch og ansettelse

