ARBETSTR ÄNING

STÖD
OCH HJÄLP
PÅ VÄGEN UT
I ARBETSLIVET

MED HJÄRTAT
PÅ RÄTTA
STÄLLET OCH
HUVUDET PÅ
SKAFT
Vi som arbetar på Tetiko har ett motto: Vi arbetar med hjärtat
på rätta stället och huvudet på skaft. Att arbeta med hjärtat
på rätta stället betyder att vi ser alla vi möter och möter varje
person med den personens bästa för ögonen. Att arbeta med

huvudet på skaft betyder att vi alltid gör det där lilla extra för att
verkligen få ut deltagaren i arbete. Vi är helt enkelt lite klurigare!
Vi har arbetat tillsammans med Arbertsförmedlingen på
flera orter, sedan 2010 och har hjälpt oräkneliga individer in i
arbete och ur utanförskap. Vi lyckas med det tack vare våra
breda kunskaper, vårt stora kontaktnät och professionella och
samtidigt personliga arbetssätt! Varmt välkommen till Tetiko
– Utveckling på riktigt.
Tetiko är före detta IT-Lyftet, Distanssupport i väst.

ARBETSTR ÄNING
Tetiko ger dig ett stöd och hjälp på vägen ut i

arbetslivet. Arbetsträningen sker både i grupp och
självständigt.

Vid start gör vi tillsammans en kartläggning av din bakgrund och
erfarenheter för att din arbetsträning skall bli så givande som möjligt.
Vi bryr oss verkligen om människor och vi tror att alla har en något
viktigt att bidra med. Vårt mål är att hitta dina styrkor för du skall hitta
din yrkesroll.
Framåtriktad och meningsfull arbetsträning
Arbetsträning sker inom våra projekt: IT-Recond/legotillverkning och
inom hemsidestillverkning. Arbetet görs i projektform där alla kan bidra.
Alla pengar som kommer in via Tetikos arbete med rekond av datorer
går oavkortat till Barncancerfonden. Tetiko är stolt ”GULD Vänföretag”
med Barncancerfonden.

Vänföretag 2017
Vi kämpar för livet!

GULD
Ett samarbete mellan Barncancerfonden och Föreningsstödet i Sverige

Arbetsträningen kan ske inom 3 olika huvudområden
Rekonditionerings
avdelningen
Här har vi arbetsträning
i en IT-verkstadsmiljö. Du
behöver inte ha några
förkunskaper. Du får
grundliga instruktioner av
våra handledare.
>
>
>
>
>
>

Besiktning av hårdvara
Felsökning
Analys och åtgärdsplan
Reparationer
Byte av komponenter
Installationer

Hemsidor
Här arbetar vi med
att utveckla hemsidor.
Arbetsträningen sker
genom bland annat
följande moment:
>
>
>
>

Planering
Projektplan
Genomförande
Efteranalys

Tillverkning och logistik:
Arbetsträningen kan
också innebära:
> Legotillverkning
> Packning
> Leveranshantering

Vad säger andra om Tetiko
”Det stöd jag fick ifrån Tetikos personal var nyckeln till mitt nya jobb!”
”Att pengarna går till Barncancerfonden gör att detta känns bra hela vägen.”

Hur anmäler jag mig?

> Du kan anmäla ditt interesse till din
handläggare på Arbetsförmedlingen.
> Du kan också vända dig direkt till oss för
mer information. Kom gärna på ett besök för
att se våra lokaler och hur vi arbetar.

Tetiko Göteborg:

Elinor Stigson
elinor.stigson@tetiko.se
0733–840 229
Gamlestadskontoret
Von Utfallsgatan 16C
415 05 Göteborg

Västra Frölundakontoret
E A Rosengrens gata 19
421 31 VÄSTRA FRÖLUNDA

Tetiko Växjö:

Joel Andersson
joel.andersson@tetiko.se
0723-613 310
Verkstadsgatan 18M
352 46 Växjö

www.tetiko.se

Hisingskontoret
Hildedalsgatan 4a
417 05 Göteborg

