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Spill på lag med Rosenvik!
Rosenvik AS har gjennom mange år hatt et nært 
samarbeid med ordinært arbeidsliv.

Vårt mål er å få jobbsøkere ut i fast arbeid i 
ordinære bedrifter. Skal vi lykkes, kreves en god 
samhandling med næringslivet i
distriktet. Som samarbeidspartner, kan
Rosenvik AS tilby:

    Rekruttering
Rosenvik har til enhver tid arbeidssøkere innen flere ulike bransjer, som er 
klar for ordinært arbeidsmarked. 
Rekrutteringsbistand fra oss innebærer tett kandidatoppfølging. Vi kan også 
koordinere virkemidler fra andre parter, som f eks NAV.

    Utleie av arbeidskraft
En trygg og effektiv måte å prøve ut ny arbeidskraft på. Rosenvik har arbeids-
giveransvaret i utleieperioden, med unntak av at leietaker har ansvar for at 
arbeidstaker omfattes av bedriftens yrkesskadeforsikring. Leietaker faktureres 
etter avtalt timepris.

    Praksis
Utprøving av arbeidskraft gjennom en praksisavtale. Arbeidsgiver overtar 
ikke arbeidsgiveransvaret i avtaleperioden, men lov om yrkesskade gjelder. En 
praksisavtale handler om arbeidsutprøving med tett oppfølging fra Rosenvik, 
og er et nyttig redskap i jobbsøkeprosess både for arbeidssøker og
arbeidsgiver.

    ARR Arbeidsretta rehabilitering
Har bedriften ansatte som er i en sykmeldingsperiode?
Dette er et  tilbud til sykmeldte og arbeidssøkere med nedsatt arbeidsevne, 
som trenger bistand til å øke sitt arbeidspotensiale.



    Funksjonsvurdering
Ved sykmelding eller fare for sykmelding kan Rosenvik bistå arbeidstaker og 
arbeidsgiver. Fokus er på funksjon og muligheter, ikke på sykdom og
begrensninger. Målet er å finne ut hva som skal til for at sykmeldt skal kunne 
fortsette i arbeid.

    Fagopplæring
Kontorfag og Kokk institusjon

Vi kan også tilby:

    Kurs
- Industrikurs
- Datakurs innen alle Officepakkens programmer, grunnleggende og
  videregående. Fotobehandling
- Digitaltesten, et svært nyttig verktøy for å kartlegge digitale ferdigheter
- Jobbsøk ved omstillingsprosess i bedrift
- Springbrett:
 - Til økt stressmestring
 - Til økt arbeidsglede
- Kommunikasjon

Utleie av kurslokaler

    Catering
Jobbfrukt
Lunsj/møtemat
Selskapsmat/-lokaler

    Coaching 
Team- og individuell coaching
Karriere og utdanning

    Rosenvik Service
Vedlikehold og serviceoppdrag for næringsliv og private
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Kompetanse
Rosenvik har et bredt fagmiljø med god kompetanse i å bidra for mennesker 
i en endringsprosess. Våre ansatte har formalkompetanse innen blant annet 
sosialt arbeide, fysioterapi, ergonomi, sykepleie, yrkesretta rehabilitering og 
pedagogikk. Våre interne arbeidstreningsarenaer har arbeidsledere som er 
opptatt av vekst og utvikling for individet, og vi har alle har en god personlig 
egnethet for jobben i å bidra til at individet finner riktig veg videre i livet.

Vårt mål er at våre jobbsøkere får tilbud om fast arbeid i ordinære bedrifter. 
Skal vi lykkes, kreves det også at vi har en god samhandling med næringslivet 
og med den enkelte bedrift i vårt distrikt. Veilederteamet har god kunnskap 
om lokalt næringsliv, og har opparbeidet seg en betydelig kompetanse innen 
salg- og markedsarbeid.
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