Så här går det till

Varför gör vi det här?

När någon blir uppsagd finns ofta ett försäkringsskydd
genom kollektivavtalen som skall hjälpa den anställde att
så snart som möjligt komma tillbaka i arbete.

ABF Progress arbetar med omställning utifrån vår
värdegrund. Alla människors lika rätt och värde.

TSL är en av dessa försäkringar som vi arbetar med, en
försäkring som har till syfte att genom stöd hjälpa den
anställde att komma i arbete och där behov finns kunna få
kompetenshöjning.

Vi gör en annan värld möjlig
ABF Progress är ett företag som specialiserat sig på
omställning och coachning.

Vi hjälper till med ansökning och administration som
berör TSL försäkringen.

”Utbildning och coachning med
individuell anpassning”

Vi vet att jobbet har en central roll i de flesta vuxna
människors liv. Kort sagt, jobbet är en del av vår identitet.

Vi besöker arbetsplatsen, ofta tillsammans med fackliga
företrädare, och informerar om det försäkringsskydd som
finns vid uppsägning.

Vårt omställningsprogram, ”Ett steg i rätt riktning”, ger
vägledning både för studier, och arbetsliv när människor
blivit uppsagda.

Vi beskriver och förklarar de regler som finns för A-kassa
och Arbetsförmedlingen.

Vi gör detta genom vårt individuellt utformade
omställningsprogram. Vi låter deltagarens önskemål,
behov och vilja styra.
Ett delmål kan vara kompetensutveckling när så behövs
för att underlätta en snabb återgång till arbete.
Målet med vårt arbete är att våra deltagare skall få en ny
anställning eller starta eget. Så snart som möjligt.

I nära anslutning till informationsmötet bokas en tid med
varje enskild person för att göra en kartläggning av
behovet av stöd och utbildningsinsatser.
Våra omställningscoacher träffar sedan personen
regelbundet allt efter det egna behovet.
Vi på ABF Progress ger stöd till deltagarna under den tid
som behövs för att komma tillbaka till arbetsmarknaden.

Vi använder en pedagogik som synliggör och kanaliserar
deltagarnas kunskaper och erfarenheter.
Vi gör inte detta för att skapa ekonomiska vinster,
vi gör det för att skapa personliga vinster för deltagarna,
genom nytt arbete och kompentensutveckling.

Det här är vad vi gör i
omställningsprocessen
•

Informerar om TSL och AGB

•

Utreder deltagarens kompetens

•

Klargör önskemål, målsättning och framtid

•

Hjälper till med utformande av CV 			
och personligt brev

•

Visar på olika sökvägar

•

Skapar aktivitetsplan

•

Coachar och stödjer under den tid 			
personen behöver

•

Informerar om A-Kassa och Arbetsförmedling

ABF Progress
är idag marknadsledande inom vår region.
Våra resultat med omställning visar att
metoder och arbetssätt är framgångsrika.
Idag lyckas mer än 80 % av våra deltagare med
att få ett nytt arbete genom att delta
i vårt omställningsprogram,
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ABF Progress

Gör en annan värld möjlig

”Ett steg i rätt riktning”.

Våra uppdragsgivare är
Det är de lokala fackföreningarna och arbetsgivaren som
väljer vilket företag man vill arbeta med när det gäller
omställning.
Vår förhoppning är att vi skall vara det naturliga
alternativet som leverantör av dessa tjänster.
Våra ägare har tydligt uttalat att vi inte skall vara
vinstgivande.
Vi ser våra deltagare som våra uppdragsgivare och till
deras bästa.
Vi har genom vårt ägardirektiv fått möjligheten att satsa
större resurser på kompetenshöjning och
därigenom underlätta vägen till nytt arbete.
Under de år vi funnits har vi haft flera stora uppdrag inom
många olika branscher.

Vi är nöjda med de fina resultaten och ödmjuka
inför uppgiften, vi ser varje deltagare som
en unik människa med sina egna behov
och utvecklingsområden.

Kontakta oss.
ABF Progress
Brunnsgatan 56
802 52 Gävle
026-12 90 75
www.abfprogress.se

Stefan Grandien
070-677 22 39
stefan.grandien@abf.se

Malin van der Kaaij
070-783 34 03
malin.vanderkaaij@abf.se

Kjell Holmberg
070-508 89 20
kjell.holmberg@abf.se

Mats Kolarby
070-258 51 31
mats.kolarby@abf.se

En information om vårt sätt att arbeta med omställning
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Man skall veta att valet av oss innebär ett val av
kvalitet med deltagaren och dennes behov i centrum.
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