Jobbcentrum ger nya
möjligheter i livet
På arbetsmarknadsenheten, som driver Jobbcentrum, tas många steg mot
nya jobb och nya möjligheter varje dag.
- Jag har fått ett helt
nytt tankesätt. Jobbcentrum har hjälpt mig på så
många sätt, säger Emelie
Karttunen, som nu har en
karriär som lärare i sikte.
När Emelie blev inskriven
på Jobbcentrum hade hon aldrig arbetat. Det fattades också
en del för att hon skulle ha en
fullständig gymnasieexamen.
Tack vare stöd och peppning
läste hon in det som fattades,
fick självförtroende som praktikant i Bjurtjärns skola och
tog steget till att lära ut svenska i Jobbcentrums regi.
- Idag är jag en helt annan
person. Jag var väldigt blyg
och vågade knappt öppna munnen. Idag har jag en helt annan
självkänsla. Jag vet att jag kan
och vill komma vidare, säger
Emelie, som nu jobbar som
elevassistent på Forsbrosko-

lans individuella program.
- Jag jobbar med två elever
som kämpar för att klara gymnasiebehörigheten. Det är fantastiskt att få följa utvecklingen och att få vara en del i att
någon kommer vidare, säger
Emelie, som idag är 24 år och
vet att hon vill
bli speciallärare.
En av de största
lärdomarna
på Jobbcentrum
har varit att man
måste kämpa för
att komma någon
vart, men också
att det är okej att
misslyckas och
att ta ett steg tillbaka ibland.
- Jag hade inte ens sommarjobbat. Jag visste inte vad det
var att passa tider, ha en chef
eller anstränga sig för att prestera. Steg för steg fick jag
komma in i det, säger hon, och
menar att det behövs ett visst
mått av press.
- Det har hjälpt mig. Men jag

fick också minska praktiktiden
en period och sedan komma
igen. Vi är bara människor och
vi måste få misslyckas ibland.
Hur ska vi annars lära oss något nytt, säger hon.
På Jobbcentrum finns flera
olika arbetsstationer; snickeriet, trädgården
med
växthus,
second
handbutik, kök där
man bakar och
lagar mat och en
kreativ verkstad
där man syr, väver, handarbetar
och
tillverkar
smycken – saker
som sedan kan
säljas i butiken.
Jobbcentrum utför också en
rad olika uppdrag åt de kommunala verksamheterna, det
kan handla om mindre renoveringar, röjningsarbete på leder,
arrangemang som Centrumfesten eller att ställa i ordning fika
till olika möten.
I köket jobbar ibland Lotta

”

Man måste bli hel
själv först innan
man kan gå ut
och rädda
världen

Ann-Sofie Sylén har varit hemmamed barnen i många år. Nu tar hon vägen via Jobbcentrum för att
komma ut i yrkeslivet igen. ”Det känns väldigt bra att komma ut bland folk igen och komma igång”, säger
Ann-Sofie som är utbildad inom kök och restaurang.
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Enhetschef Åsa Askerskär pendlar till jobbet från Kristinehamn.
- Jag älskar verkligen att jobba här i Storfors. Det är snabba kontaktvägar och lätt att få saker att hänsa, säger hon.

Morgan Svärd jobbar som handledare på Jobbcentrum och lär också ut svenska två dagar i veckan.
Han visar markeringsstolparna till den nya vandringsled som just nu byggs.

Beckert och Therese Lassen .
- Vi får stöttning samtidigt
som vi är behövda på många
olika sätt här. Att gå hemma i
sina egna tankar är absolut inte
bra för den som har ohälsa av
något slag, säger Lotta.
Hon har jobbat många år
inom missbruksvård som alkohol- och drogterapeut. Nu
är hon på väg tillbaka efter en
tuff period med utmattningssyndrom.
- Det har varit jätteskönt med
stöttningen här och att kunna
komma tillbaka i lagom takt.
- Målet för alla oss här är ju
att komma ut i arbetslivet. Jag
vill jobba med människor igen,
men man måste bli hel själv
först innan man kan gå ut och
rädda världen, skrattar hon
Therese är hästtjej i grunden och har en dröm om att få
jobba med travhästar, barn eller gamla.
- Det är skönt att kunna
komma hit. Det finns alltid någon att prata med, som vet hur
det känns att kämpa med olika
saker, säger Therese, som nu
hoppas på en anställning som
assistent på jobbcentrum som
ett första steg.
Åsa Askerskär, enhetschef
för
arbetsmarknadsenheten,
säger att hon har världens bästa
jobb.
- Att få se människor växa är
så roligt. Hur länge man stan-

Luis Lopez Parra ser till att borden får en helt slät yta innan oljebehandlingen. Bordet ska sedan säljas i second hand-butiken.

Genom stöttning på Jobbcentrum fick Emelie Karttunen en helt ny
inriktning i livet. Nu jobbar hon som elevassistent och ska bli lärare.

Om enheten

Karol Rybacki komme från Polen
och är utbilad snickare. Nu är
han assistent på Jobbcentrum i
väntan på nytt jobb.

nar här är individuellt, en del är
här väldigt kort tid och andra
behöver mer stöttning. Det viktiga är att vi får ge den tid som
krävs, säger Åsa, som också
menar att Jobbcentrum har en

l Arbetsmarknadsenheten,
AME, driver Jobbcentrum.
l Till Jobbcentrum
kan man inte komma
genom egen inskrivning.
Platsen får man genom
anvisning från exempelvis
arbetsförmedlingen, individoch familjeomsorgen eller
försäkringskassan.

viktig roll att förse företag med
kompetens.
- Det finns massor av kompetens bland våra drygt 50 deltagare. Med rätt hjälp blir de
viktiga medspelare i samhället,
säger hon.
EVA WIKLUND

Lotta Beckert och Therese Lassen jobbar ibland i köket. Här bakar de för att besöka ett äldreboende och bjuda de gamla på fika.

Mahbi Abdullah Hassan ser till att gamla möbler får nytt liv.
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