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Rosenvik – Din rekrutteringspartner
Rosenvik har gjennom mange år hatt et nært samarbeid med bedrifter og
offentlige virksomheter i vår region. Vårt mål er at flere skal delta i
arbeidslivet, og gå fra å være passive stønadsmottakere til aktive bidragsytere i
vårt lokale og regionale næringsliv. Vi vet at god samhandling med
næringslivet er en forutsetning for å lykkes med dette arbeidet.

Samfunnsoppdraget til Rosenvik
Vårt samfunnsoppdrag er å hjelpe mennesker som har havnet utenfor
arbeidslivet tilbake i arbeid, eller over til andre varige løsninger. Vi skal også
tilby varig tilrettelagte arbeidsplasser til de som trenger det.
Vi har over mange år hatt et tett og fruktbart samarbeid med NAV og lokalt
og regionalt næringsliv, for sammen å kunne utføre vårt felles samfunnsoppdrag. Slik har hundrevis av mennesker kommet tilbake i arbeid i vårt
område opp gjennom årene, i tillegg til de mange hundre som har hatt
Rosenvik som sin arbeidsplass.

Våre tilbud for arbeidsgiver:
Rekruttering
Rosenvik kan til enhver tid tilby kvalifiserte arbeidssøkere til en rekke
bransjer. Disse arbeidssøkerne er klare for rekruttering til ordinært arbeid i
regionens bedrifter og virksomheter. Rekrutteringsbistand fra oss innebærer
tett oppfølging for både arbeidsgiver og arbeidssøker, kvalitetssikret gjennom
NHOs rekrutteringsstrategi Ringer i Vannet (RIV). Vi kan også koordinere
virkemidler fra andre aktuelle parter, for eksempel NAV.

Utleie av arbeidskraft
Dette er en trygg og effektiv måte å prøve ut ny arbeidskraft på. Rosenvik har
arbeidsgiveransvaret i utleieperioden, med unntak av at leietaker har ansvar
for at arbeidstakeren omfattes av bedriftens yrkesskadeforsikring. Leietaker
faktureres etter forhåndsavtalt timepris.

Funksjonsvurdering
Ved sykemelding, eller fare for sykemelding, kan Rosenvik bistå arbeidstaker
og arbeidsgiver. Fokuset vårt er på funksjon og muligheter, ikke på sykdom og
begrensninger. Målet er å finne ut hva som skal til for at sykemeldt skal kunne

fortsette i arbeid. Vi sørger for raske avklaringer, der målet er tilbakeføring
til arbeid raskest mulig. Vi har bred og spisset arbeidsmarkedskompetanse på
områdene sykefravær og omstilling. Vi har også et nært og godt samarbeid
med offentlige virksomheter, og kan bistå bedrifter i dialog med NAV.

Arbeidsrettet Rehabilitering (ARR)
Har bedriften ansatte som har blitt sykemeldt, og som har problemer med å
komme tilbake i arbeid igjen? ARR er et tilbud til sykemeldte, og er et effektivt
tiltak for å få ansatte raskere tilbake i arbeid. Arbeidsgiver kan, i likhet med
fastlege og den ansatte selv, foreslå ARR hos Rosenvik for NAV. Det er NAV
som tar den endelige avgjørelsen om innsøking til tiltaket.

Kurs
Rosenvik tilbyr en rekke kurs til næringslivet – Industrikurs, kurs for
lærlingeansvarlige, stressmestringskurs, digital kompetanse-kurs m.m.

Arbeidspraksis
Ved å ta imot arbeidssøkere til arbeidspraksis, får næringslivet anledning til å
bidra i vårt felles samfunnsoppdrag – å hjelpe flere til å delta aktivt i ordinært
arbeidsliv. Arbeidsgiver overtar ikke arbeidsgiveransvaret i avtaleperioden,
men lov om yrkesskade gjelder. En praksisavtale innebærer arbeidsutprøving
med tett oppfølging fra Rosenvik, og er et nyttig redskap i jobbsøkerprosess
for både arbeidssøkere, arbeidsgivere og samfunnet for øvrig.

Fagopplæring
Vi tilbyr fagopplæring innen kontorfag og kokk institusjon.
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