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Rosenvik - et skritt på veien til arbeidslivet
Mange som faller utenfor arbeidslivet trenger hjelp for å komme 
tilbake i jobb igjen. Noen vil selv greie å komme tilbake i det yrket 
de hadde før, og kanskje også i den stillingsandelen de opprinnelig 
hadde. Andre vil av forskjellige grunner få problemer, og komme 
inn under en av NAVs ulike støtteordninger.
I mange tilfeller har ikke NAV kapasitet til selv å kartlegge hva som 
kan være årsakene til at hver enkelt ikke greier å komme tilbake i 
jobb. Dette krever ofte både grundig kartlegging av den enkeltes 
styrker og ressurser, helsemessige fungering, fungering i 
arbeidslivet og tanker som den enkelte har om sitt fremtidige
yrkesliv.

I mange av disse tilfellene kan Rosenvik bidra til å få brikkene til å 
falle på plass, og hjelpe deg å utvikle dine karriereferdigheter. Det 
er din NAV-veileder som søker deg inn på et av våre tiltak. Du vil få 
en egen veileder i Rosenvik, som sammen med deg vil finne veien 
din videre. Alt etter hvilket tiltak du blir søkt inn på, vil du få
veiledning, helsekartlegging, opptrening og annen oppfølging som 
skal til for å hjelpe deg over i et nytt arbeidsliv.

For å finne ut hva som er riktig for deg, er utprøving i 
arbeidspraksis viktig. Arbeidspraksisen kan foregå ute i en ordinær 
bedrift, eller i en av våre ulike avdelinger. Hva som blir riktig for 
deg, finner vi ut av sammen.
Arbeidspraksisen vil bli fulgt opp tett av din veileder i Rosenvik,
og av arbeidsgiver hvis praksisen foregår i ordinær bedrift.



AFT skal hjelpe deg å få prøvd ut arbeidsevnen din, og styrke mulighetene 
dine for å komme ut i ordinært arbeid. Tiltaket er et sammensatt tilbud, og
veilederen din i Rosenvik vil hjelpe deg å tilrettelegge og tilpasse innholdet slik 
at det passer deg best mulig. Kartlegging og veiledning, opplæring og
arbeidspraksis vil være sentralt i tiltaket. 

Når du først har startet i AFT slipper du å skifte til et nytt tiltak for å komme
videre. Målet med tiltaket er at du ved tiltakets slutt skal komme tilbake i
arbeid.

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 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.

Hva er Arbeidsforberedende Trening /AFT?
AFT er et arbeidsmarkedstiltak som bygger på de tidligere tiltakene
Arbeidspraksis i Skjermet Virksomhet (APS) og Kvalifisering i Arbeids-
markedsbedrift (KIA).

Våre tjenester:
- Arbeidsforberedende Trening (AFT)
- Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA)
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GIR VERDI

Kompetanse
Rosenvik har et bredt fagmiljø med god kompetanse i å bidra for mennesker i en endrings-
prosess. Våre ansatte har formalkompetanse innen blant annet sosialt arbeide, fysioterapi,
ergonomi, sykepleie, yrkesretta rehabilitering og pedagogikk. Våre interne arbeidstrenings-
arenaer har arbeidsledere som er opptatt av vekst og utvikling for individet, og vi 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.

KONTAKT:

Hovedkontor Orkanger
Besøksadresse: Litjgårdsveien 33
Postadresse: Postboks 23
Postnr./sted: 7301 Orkanger
Telefon sentralbord: 72 46 61 00
E-post: postmottak@rosenvik.no

Avdeling Storås
Lykkjveien 42
7334 Storås


