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Hva er Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA)?
VTA er et tilbud til deg som har en trygdeytelse, men som fortsatt er
motivert og i stand til å arbeide hvis forholdene er godt tilrettelagt for at du
skal kunne klare det. VTA hos Rosenvik bygger på faglig anerkjente
teorier og metoder, og innebærer at du får tilbud om jobb i en av våre
ulike avdelinger. Hvilken avdeling du får tilbud om jobb i, og hvilke
arbeidsoppgaver du får, avhenger av hva du klarer å utføre og hva du har
interesse for å arbeide med. Ansettelse i VTA i en ordinær bedrift med
oppfølging fra Rosenvik er også mulig for enkelte.
Når du er ansatt i VTA, er du ansatt som arbeidstaker i Rosenvik i henhold
til arbeidsmiljøloven, og får en arbeidskontrakt.
Til enhver tid jobber 35 VTA-ansatte i Rosenvik, fordelt mellom våre
lokasjoner på Orkanger og Løkken Verk. Sammen med våre knapt 20
ordinært ansatte innen administrasjon, ledelse, veiledning og
arbeidsledelse utgjør disse arbeidsstokken vår, og gjør en viktig og god
jobb innenfor flere områder i lokalsamfunnet.

Hvem kan få tilbud om VTA?
VTA er et tilbud til deg som har eller skal få uføretrygd, men samtidig har
et ønske om å være tilknyttet et arbeidsmiljø og utføre en jobb.

Hvor lenge varer VTA?
Tiltaket er ikke tidsbegrenset. Det betyr at du i utgangspunktet kan
være ansatt i Rosenvik til du når pensjonsalder. Sammen med NAV
og din veileder i Rosenvik skal du uansett vurdere jevnlig om det
kan være aktuelt med andre arbeidsrettede tiltak, utdanning eller
ordinært arbeid.

Hva inneholder VTA?
Ansettelse i VTA innebærer at du er å betrakte som arbeidstaker,
men jobben vil være spesielt tilrettelagt for deg så du klarer å utføre
den. Tilretteleggingen kan for eksempel gå på hvilke
arbeidsoppgaver du er i stand til å utføre, i hvilken avdeling det blir
riktig for deg å jobbe, hvor mange arbeidstimer du skal ha i løpet av
en uke, hvilken arbeidstid du skal ha, hvilke tekniske hjelpemidler du
trenger for å kunne utføre jobben din og nødvendige pauser du er
avhengig av gjennom arbeidsdagen.
En VTA-ansettelse i Rosenvik skal bidra til å utvikle ressursene dine
gjennom tilrettelagt arbeid, og om mulig til å kvalifisere deg til
vanlig jobb på sikt. Dette foregår gjennom en helhetlig oppfølging,
opplæring i de ulike avdelingene og et variert kurstilbud.
Alle mennesker er ulike, og vil ha ulike behov for oppfølging. Alle
VTA-ansatte vil få tett oppfølging fra veileder og arbeidsleder, men
noen vil ha sterkere behov enn andre. Veileder i Rosenvik vil sørge
for å tilpasse dette individuelt. Dette kan innebære veiledningssamtaler for å følge opp trivsel og utvikling, og tilrettelegging for
andre nødvendige tiltak, for eksempel støttesamtaler med psykisk
helsetjeneste i kommunen eller økonomisk rådgiver i NAV.
Du kan også få permisjon fra Rosenvik for å prøve deg (hospitere)
på en ordinær arbeidsplass. Formålet med dette er å legge til rette
for at du kan få en overgang fra varig tilrettelagt til ordinær jobb. Du
kan få permisjon for inntil seks måneder for å hospitere.

Hvordan søker du?
Det er NAV som søker inn til tiltaket, så ta kontakt med NAV-kontoret
der du bor.
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