Vi som jobbar på SIA

Så här jobbar vi
SIA arbetar enligt en metod som heter
IPS (Individual Placement and Support).
Det innebär att du får hjälp och stöd
utifrån just dina unika förutsättningar.

Drömmer du om
att börja arbeta
eller studera?

Det här är metodens grundprinciper:
Alla som vill
arbeta kan delta

Arbetssökandet
inleds snabbt

Vårt stöd finns
så länge du
behöver det

Vi samarbetar med
ditt nätverk

Dina intressen och
önskemål styr

Vi vägleder dig i
ekonomiska frågor

Vi hjälper till att
skapa kontakter
med arbetsgivare

Målet är ett arbete
på den öppna
arbetsmarknaden

Julia, Mats, Christina, Anna-Karin
Ann-Charlotte, Malena, Carina, Anna H, Anna G

Är du intresserad eller har frågor?
Kontakta oss gärna!
Anna H Johansson
enhetschef
031-315 27 57
anna.h.johansson
@molndal.se

SIA, Stöd i arbete
Vård- och omsorgsförvaltningen
Telefon: 031-315 10 00 E-post: vardomsorg@molndal.se

Anna-Karin Weivert
metodutvecklare
0707-69 02 23
anna-karin.weivert
@molndal.se



Frölundagatan 49

www.molndal.se/sia

Du som bor i Mölndal och har en
långvarig psykisk ohälsa, eller beslut
om daglig verksamhet enligt LSS, kan
få hjälp att förverkliga din dröm.

Välkommen till SIA
- Stöd i arbete!
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Drömmar och mål

Hitta rätt plats

Börja arbeta eller studera

När du börjar på SIA får du kontakt
med en arbetsspecialist.
Tillsammans pratar ni om vad du
har för drömmar och mål. Ni går
igenom vad som är viktigt för dig
på en arbetsplats och hur du bäst
kan utnyttja dina kunskaper.

På SIA kan anställning, arbetsträning eller studier vara målet.

När ni vet dina önskemål, behov
och intressen är det dags att hitta
en arbetsplats eller utbildning.

När du och arbetsspecialisten funnit
rätt plats är det dags för dig att börja
arbeta, arbetsträna eller studera.

Du och din arbetsspecialist letar
tillsammans efter rätt plats för dig.

Du och din arbetsspecialist har tät
kontakt för att se hur det går. Om det
inte känns bra så försöker ni med
någonting annat.

Under den här tiden gör ni besök
hos företag eller skolor som är
intressanta för dig.

Arbetsspecialisten kommer att ge
dig stöd så länge du behöver det.

