Har du lyst til å jobbe
hos Toma?

HELT MED!

Om Toma
Toma Facility Services AS er en av landets største leverandører av servicetjenester. Vi leverer tjenester innenfor kantine, renhold, kontorstøtte, eiendomsdrift og vakthold.
Hovedkontoret vårt ligger i Bergen. Vi har nesten 3500 ansatte totalt i hele Norge.
Vårt motto er «Vi skal gi mennesker en bedre arbeidsdag».
Vi bryr oss om våre kunder og ansatte og har et bevisst fokus på mulighetene
til å påvirke samfunnet i en enda bedre retning.

I Toma legger vi vekt på at du som ansatt:
•
•
•
•
•

først og fremst viser arbeidslyst og arbeidsglede
er lærevillig og ikke redd for å ta i et tak når det trengs
liker å jobbe for og med mennesker
er pålitelig og troverdig
er kjent med og oppdatert på bedriftens arbeidsmetoder
og service generelt
• til enhver tid er motivert og tar ansvar
• jobber godt sammen med alle dine kollegaer
• er aktiv og engasjert og bryr deg om våre kunder

Hvem kan søke jobb
HELT MED-jobber er for mennesker med utviklingshemming som mottar uføretrygd. Dersom du fyller disse vilkårene kan du søke på HELT MED-jobb hos Toma
Facility Services AS.
Krav
• Du må være motivert for å jobbe hos Toma
• Du må møte i tide
• Du må være engasjert
• Du må være god til å lytte
• Du må være ﬂink til å holde orden
• Du må ha god personlig hygiene

Praksisperiode
Før endelig ansettelse får du en praksisperiode på ﬁre uker. I denne perioden
ﬁnner du ut om du kan trives på arbeidsplassen, du og din leder ﬁnner ut om
jobben passer for deg, og dere ﬁnner også ut hvilke oppgaver du kan løse. Dere
bestemmer også hvor mange timer i uken du skal jobbe.
Du mottar et honorar fra HELT MED for hele praksisperioden.

Oppfølging og fadderordning
Du vil få en kontaktperson på arbeidsplassen som vi kaller din fadder. Fadderen
vil sikre at du har det bra på jobben, at du får lære de tingene du trenger for å
utføre jobben og at du kan ta opp ting i hverdagen som du er opptatt av.
I tillegg vil HELT MED følge opp deg og arbeidsgiver, både gjenom møter og
telefonsamtaler. HELT MED vil alltid kunne kontaktes når det er spesielle utfordringer på jobben.

Eksempler på arbeidsoppgaver
Kantine:
• Delta i enklere daglige rutiner innen produksjon av lunsj og smøremat
samt renhold
Renhold:
• Renhold av kontor og fellesareal herunder gulv, lister og andre
vaskbare ﬂater
Vaktmestertjenester:
• Sidemann og håndlanger-funksjon hvor arbeidet i hovedsak favner om
enkel drift- og vedlikehold av kontorbygg og alle dets fasiliteter

Lønn
Når du ansettes vil du beholde din uføretrygd. Toma vil i tillegg betale deg en
lønn på ca 30 kroner per time.

HELT MED
I HELT MED jobber vi for å inkludere personer med utviklingshemning i det
ordinære arbeidsliv.
Det å ha en jobb er viktig for at vi mennesker skal føle at vi er til nytte og oppleve
at vi både er selvstendige og del av et fellesskap. Det er viktig at alle får mulighet
til å få brukt sin arbeidsevne.
Vi inngår avtaler med butikkjeder, hotellkjeder, cafe- og restaurantkjeder,
direktorat, departement og kommuner om å opprette arbeidsplasser og avklare
arbeidsoppgaver som er spesielt egnet for målgruppen.
Vi utvikler arbeidsoppgaver og arbeidsavtaler i nært samarbeid med arbeidsgivere og fagforeninger.
Oversikt over ledige stillinger ﬁnner du på vår hjemmeside: www.heltmed.no

SOR (Samordningsrådet)
Det er stiftelsen SOR som står bak prosjektet HELT MED. Stiftelsen arbeider for å
sikre gode levekår for mennesker med utviklingshemning og andre med kognitive
funksjonsnedsettelser.
www.stiftelsensor.no
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