Sida 1 (2)

Jobba inom Samhall i 12 månader
Med ett jobb inom Samhall får du möjlighet att utveckla
din arbetsförmåga och din yrkeskompetens. Du får stöd
och handledning under tiden.

Vad
Samhall är ett svenskt statsägt aktiebolag med uppdrag att
skapa meningsfulla och utvecklande arbeten för personer
med funktionsnedsättning. Målet med ett jobb inom Samhall
är att du ska utveckla din arbetsförmåga och din
yrkeskompetens. På sikt ska du kunna få ett arbete hos en
annan arbetsgivare.

För vem
Behöver du extra stöd och anpassning på jobbet? Är du
inskriven som arbetssökande hos oss, och har
funktionsnedsättningar som påverkar din arbetsförmåga?
Då kan Samhall vara rätt arbetsplats för dig.

Förutsättningar
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•
•
•

Du ska vara under 35 år
Behöver extra stöd och anpassning på jobbet
Ha en funktionsnedsättning som påverkar din
arbetsförmåga och som finns registrerat på
Arbetsförmedlingen
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Så här fungerar det
Om du är intresserad av att jobba på Samhall börjar du med
att anmäla ditt intresse med namn och personnummer till
samhall-malmo@arbetsformedlingen.se
Arbetsförmedlingen gör sedan en bedömning om du kan få
en anställning i 12 månader på Samhall.
Om du är aktuell för anställning kommer du att bli kallad till
ett informationsmöte där vi berättar mer om Samhall och
anställningen.

Anställning
Innan du börjar din anställning gör vi en överenskommelse
med dig och Samhall. Där beskrivs bland annat vilket mål du
har med din anställning, vilka olika steg du behöver ta för att
utvecklas och vilket stöd som du kan behöva.
Under hela din anställning kommer din chef att uppmuntra,
utmana och stötta dig. Målet är att du en dag ska vara redo
att ta nästa steg och gå vidare till en anställning hos en
annan arbetsgivare.

Ekonomiskt stöd
När du är anställd på Samhall får du lön och andra
anställningsförmåner enligt kollektivavtal.

Försäkring
Samhall har kollektivavtal med flera olika fackliga
organisationer.

