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ARBEIDSFORBEREDENDE
TRENING (AFT)
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Jobbsøker hos NAV

Når du er registrert som jobbsøker hos NAV, vil de vurdere ditt behov
for hjelp til å komme i jobb eller utdanning.
Det er den enkelte veileder på NAV som bestemmer hvem som skal
søkes inn i Varodds forskjellige arbeidsmarkedstiltak.
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Arbeidsforberedende trening (AFT) er et av tiltakene for å komme i jobb
eller starte utdanning.
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Arbeidsforberedende trening (AFT)

Arbeidsforberedende trening (AFT) skal gi utprøving av jobbsøkers
arbeidsevne og styrking av mulighetene for å få ordinært arbeid
eller starte utdanning.
Det legges vekt på å skape mestring og økt motivasjon samt å finne
en realistisk yrkesvei videre.
Varighet er inntil ett år med mulighet for forlengelse i ytterligere ett år.
Jobbsøkere som gjennomfører opplæring med mål om formell
kompetanse, kan få forlenget varigheten med enda ett år.

For hvem

For jobbsøkere som har utfordringer knyttet til helsemessige og/eller
sosiale forhold, og som har behov for tett oppfølging for å komme
i jobb. Det er NAV som søker plass hos Varodd.

Innhold AFT

Ved oppstart får jobbsøker tildelt en jobbkonsulent som følger vedkommende gjennom
hele perioden. I løpet av de fire første ukene utarbeides
en plan for tiden i AFT.
Varodd tilbyr følgende aktivitetstilbud:
Indre og ytre motivasjon (motivasjon og mestringsaktiviteter)
Helse og arbeid (psykisk og fysiske helse, traume, rus)
Mindfulness
Karriereveiledning/ferdigheter
Arbeidslivskunnskap
Jobbsøkeraktiviteter
Fellestur/fellesaktiviteter
Treningsveiledning/funksjonsvurdering
Opplæring i hverdagskunnskap
I AFT er det mulig å få godkjent fagbrev eller delkompetanse innenfor mange fag i samarbeid med bedrifter i Kristiansandsregionen.
Varodd er også godkjent som lærebedrift og vi tilbyr følgende fagretninger:
Baker
Kontor og administrasjon
Logistikk
Mediegrafiker
Produksjonstekniker

Arbeidspraksis i næringslivet

Det er fokus på at jobbsøker skal få arbeidspraksis i tråd
med fremtidig yrkesmål så raskt som mulig. Jobbkonsulenten
følger opp både jobbsøker og arbeidsgiver i praksisperioden.
Varodd har et godt samarbeid med næringslivet i
Kristiansandsregionen. Samarbeidet gir den enkelte
muligheter for arbeidspraksis der jobbmulighetene finnes.

Komptanse

Varodds kompetanse i forhold til AFT er innenfor
følgende fagområder:
Arbeidsliv
Pedagogikk
Fysisk og psykisk helsearbeid
Sosialfaglig kompetanse
Karriereveiledning
Veiledning/coaching
LØFT - løsningsfokusert tilnærming

Kontaktinformasjon

Varodd Arbeid og Inkludering AS
Odd Arild Aas - Fagsjef Arbeid & inkludering
Tlf 905 75 444 E-post odd.arild.aas@varodd.no

Varodds hovedformål

Vårt hovedformål er å få folk i jobb.
Gjennom målrettet oppfølging av hver enkelt, avklarer, kvalifiserer og
formidler vi jobbsøkere i regi av NAV til arbeidsgivere i Kristiansandsregionen.
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For å lykkes er samarbeidet med NAV og arbeidsgivere avgjørende.
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Vi får folk i jobb

arbeid & inkludering
arbeidstøy & fritidstøy
emballasje
kantine & bageri
kurs & konferanse
lager & logistikk
pulverlakkering
trykk & profilering
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velferdsteknologi

Rigedalen 41
Postboks 8343
tlf 38 14 48 00
www.varodd.no

•
•
•
•

l

k

Vi

får f o

4626 Kristiansand
4676 Kristiansand
post@i-jobb.no
www.i-jobb.no

