P

retium Vita är latin och betyder "Värdigt Liv". Vår verksamhet har en
inriktning på de människor som står utanför arbetsmarknaden.

V
P

i samarbetar med Arbetsförmedlingen Skåne Nordost och
Arbetsförmedlingen i Västra Blekinge.

å företaget arbetar socionomer, sjuksköterska, folkhälsopedagog, arbetsmarknadskonsulenter med mycket stor erfarenhet och kunskap om
arbetsmarknaden.

’What’s in a name’

Namnet pretium vita(e) är
latinskt för ”Värdigt Liv”
Detta är allas rättighet
Uddevägen 3
291 54 Kristianstad

I vårt välfärdssamhälle har vi
råd med respekten för
individen. Vi har råd att
respektera
den
enskilda
individens
förutsättningar,
behov och önskningar om ett
autonomt liv.

Vävaregatan 13
294 35 Sölvesborg
Gröna vägen 5
374 32 Karlshamn
Transportgatan 4
281 52 Hässleholm
044-590 20 10
info@pretiumvita.se
www.pretiumvita.se

Förstärkt
Arbetsträning

Du har din personliga coach som du träﬀar varje vecka.

F Ö R S TÄ R K T
ARBETSTRÄNING

Du kommer till Pretium Vita fyra dagar i veckan. Under denna tid sker
en arbetsträning som framför allt har fokus på den sociala kompetensen
och vägen ut på arbetsmarknaden. Yttersta målet är alltid arbete, men
det kan även vara utbildning eller en initierad arbetsträningsplats.

Varje vecka omfattas av följande punkter:

P

retium Vita har en verksamhet med inriktning på de
människor som står utanför arbetsmarknaden.

Våra deltagare är arbetssökande med eller utan sjukskrivning,
personer i alla åldrar med eller utan funktionshinder. Utifrån
företagets olika kompetenser erbjuder vi ett hög-professionellt,
och i varje del respektfullt, samarbete med varje deltagare.
I detta samarbete kommer Pretium Vita att både enskilt och i
grupp möta deltagarna ur ett helhetsperspektiv. Pretium Vita
coachar, motiverar och klargör varje deltagares styrkor för att de,
på bästa sätt, skall kunna ta sig ut på arbetsmarknaden eller in i en
utbildning.

•

Individuella coachmöten

•

Coachledda gruppmöten. Dessa omfattar framför allt den
personliga utvecklingen, men vi arbetar även med CV och
personligt brev och tränas i anställningsintervjuer.

•

Samtalsgrupper med coach

•

Datatid

•

Externa föreläsningar från företag, fack, skattemyndigheten eller
något annat som gruppen önskar.

•

Anställningsintervjuer.

•

Studiebesök

Med Pretium Vitas breda personalkompetens i kombination med
högsta kvalité är målsättningen att synliggöra varje enskild individ
där hon beﬁnner sig och att i nära samarbete hitta lösningar där
styrkan och möjligheterna styr. Därför kommer inledningsvis varje
deltagare att genomgå en individuell kartläggning för att så långt
det är möjligt hitta styrkor och svagheter, möjligheter och hinder.
Det sker genom ett längre möte med socionom (psykosocialt
perspektiv) och ett med sjuksköterska (medicinskt perspektiv) i
kombination med ”Vägvisaren” (enkät). Kartläggningen resulterar
i ett större dokument. Detta dokument ligger till grund för hur
den fortsatta coachningen utvecklas och är ett mycket viktigt
verktyg för hela matchningsprocessen.

Kontakt:
Genom Arbetsförmedlingen och din
arbetsförmedlare.

Väl mött

