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“Suksess for alle” -dag 

 

 

 

Vi jobber for et varmere og mer inkluderende arbeidsliv! 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

SETT AV EN DAG TIL Å GI FLERE EN SJANSE I ARBEIDSLIVET! 
Det finnes mange talentfulle mennesker som av én eller annen grunn har havnet 
utenfor arbeidslivet og behøver en sjanse til å få vise at de kan bli verdifulle 
ressurser. FunkWeb har en klar rolle - vi skal hjelpe disse menneskene med å bli 
inkludert i arbeidslivet. 
  
For å få til dette er vi helt avhengig av samarbeidsbedrifter som ønsker å gi våre 
deltakere muligheten til å ta 
del i arbeidslivet. 
 

Mange arbeidssøkere er usikre 

på hva de kan bidra med og 

hvilke behov arbeidsgivere har.  

“Suksess for alle” -dagen er til 

for at arbeidssøkere skal kunne 

komme til en bedrift for å se 

hvordan de jobber, ved å følge 

en arbeidstaker gjennom en 

helt vanlig arbeidsdag. Vi 

ønsker med dette også å få satt 

ekstra fokus på viktigheten av 

arbeidsinkludering generelt, og 

hvem vet - kanskje denne 

personen kan vise seg å bli en 

verdifull ressurs for din bedrift? 

 

Enkelt 

Verdifult 

Givende  



 

 

 

 
 

 
 

HVORFOR DELTA? 

 
● Vis frem din bedrift til en eller flere arbeidssøkere som kanskje også er 

eller kan bli en god kunde 
● Få mulighet til å bli kjent med hvilke kompetanse de mange 

arbeidssøkende i FunkWeb besitter 
● Vis de ansatte at dere ønsker å bidra til et varmere og mer inkluderende 

arbeidsliv  
● Få et diplom som viser at dere tar sosialt ansvar, samtidig som vi vil 

promotere din bedrift på vår nettside 
● Gi en ansatt muligheten til å ta ekstra ansvar for at dette skal bli en 

spennende og lærerik dag for en som kanskje behøver litt ekstra 
motivasjon 

● Få muligheten til å lære mer om hvordan rekruttere mennesker med 
nedsatt arbeidsevne, eller med spesielle tilretteleggingsbehov 

 

For arbeidssøkere 

● Møt arbeidsgivere som kan fortelle om sine ressursbehov 
● Bli bedre kjent med et fagområde/ en bransje som du interesserer deg 

for 
● Lær mer om hvordan bedriften rekrutterer og hvilke kompetansekrav 

bedriften stiller 
● Få et innblikk i hvordan de jobber rent praktisk 
● Bli kjent med et nytt menneske som kanskje kjenner noen som har bruk 

for akkurat det du kan tilby 
● Opplev en annerledes og lærerik dag 

 

 



 

 

 

HVORDAN LYKKES MED “SUKSESS FOR ALLE” - DAGEN  
 

● Sett av tid til å orientere de ansatte om dagen og forklar hva som er 
hensikten med besøket  

● Avtal på forhånd hvilke ansatt som skal ha ansvaret for å inkludere 
jobbsøkeren  

● En inkluderingsveileder/HR-rådgiver fra FunkWeb vil være med på 
oppstarten og bistå etter behov 

● Arbeidssøkeren får introdusere seg selv og blir deretter med den ansatte 
tilbake til arbeidsplassen 

● Etter endt arbeidsdag tar vi en liten oppsummering på hvordan det har 
gått 

 

SUKSESS FOR ALLE! 

 

Arbeidsinkludering skal tilføre noe av verdi for alle parter; for en arbeidssøker 

betyr det å ha en jobb økt livskvalitet og for arbeidstaker betyr det å inkludere 

mennesker som står utenfor økt bedriftskvalitet. 

 

FunkWeb sørger for at både arbeidstakere og arbeidsgivere får den 

støtte og oppfølging som er nødvendig for å lykkes. 

 

 

 

 

 

 

 

Modige - Inkluderende - innovative 
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