מי אנחנו?
מרכז ההכוון התעסוקתי לאנשים עם מוגבלות הינו מרכז ראשון מסוגו בארץ! המספק את כל השירותים התעסוקתיים
הנדרשים – תחת קורת גג אחת!
המרכז מספק מענה רחב לחסמים תעסוקתיים של אנשים עם מוגבלות – היצע משרות מגוון ועשיר ,סדנאות הכנה ,ליווי
פרטני וקבוצתי ,סדנאות לקידום מיומנויות ,אבחון והכשרה מקצועית – והכל תחת קורת גג אחת.

חברת רבדים קריירה בע"מ ,המפעילה את המרכז ,מעמידה צוות רב מקצועי מומחה בשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק
העבודה הפתוח .והליווי במרכז כולל שימוש בכלים המקצועיים העדכניים ביותר מהארץ והעולם לקידום הפרט לעולם
העבודה.
מרכז ההכוון הינו תכנית ממשלתית שמטרתה שילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה הפתוח והתחרותי וקידום
מעמדה של אוכלוסייה זו בחברה הישראלית.

 השירות מיועד לכל אדם הזכאי ל !!! 20%נכות מביטוח לאומי ומעלה המסוגל להשתלב
בשוק העבודה החופשי
 השירות מיועד לתושבי אזור המרכז (מחדרה ועד גדרה)

כל מה שאתה צריך בשביל להשתלב בעבודה – במקום אחד!

)

השירותים הניתנים במרכז:
.I

מענק התמדה בעבודה בגובה משכורת מוענק למשתלבים בעבודה לאורך זמן!

.II

סיוע בקבלת התאמות בעמדת העבודה

.III

לכל מקבל שירות מותאמת תכנית קידום אישית המכילה את הרכיבים הבאים:

 השמה בשוק החופשי – למרכז ההכוון מאגר משרות מגוון ורחב ושיתופי פעולה עם מגוון מעסיקים וחברות.
המאגר מתעדכן בכל שבוע בהתאם לצרכי השוק ומקבלי השירות המרכז.
 ליווי וייעוץ והכוון תעסוקתי אישי – איש מקצוע מומחה ילווה אותך מרגע הכניסה למרכז ההכוון ,בתהליכי
הכניסה לעמדת עבודה מיטבית ולכל אורך השילוב והקידום שלך בעבודה
 סדנאות הכנה לעולם העבודה – "מרכז הסדנאות" של מרכז ההכוון פועל בכל יום בין השעות 18:00 – 8:30
ומפעיל בו מגוון רחב של סדנאות הכנה וקידום בעולם העבודה :כלים לחיפוש עבודה ,אוריינות מחשב בבסיסית
ומתקדמת לתעסוקה  ,ניהול עצמי בעבודה ,פיתוח קריירה ,עברית תעסוקתית ואנגלית תעסוקתית ,ניהול
הפרעות קשב ,ניהול המוגבלות בעבודה ,מיומנויות בין אישיות בעולם העבודה ,אסטרטגיות למידה בעולם
העבודה ,סנגור עצמי ועוד...
 מימון הכשרה מקצועית – הפנייה וליווי בבחירה ושילוב בהכשרה מקצועית נדרשת.
 סיוע במיצוי זכויות בתחום התעסוקה

כיצד פונים?
פרטים בטלפון – info@workitout.co.il www.workitout.co.il *3968
פקס ,03-5087889 :ללקוי שמיעה -ניתן לשלוח  SMSלטלפון ,052-4058883
כתובתנו :בית קלקא קומה  ,1רחוב מנחם בגין  ,116תל אביב (סמוך לקניון עזריאלי)
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