Jobb Resurs
Jobb resurs är en daglig verksamhet för dig som vill ha stöd av en arbetskonsulent att hitta
sysselsättning på en arbetsplats som passar dig. Arbetsplatsen är på ett företag eller i en
kommunal verksamhet. Verksamheten är arbetsinriktad. Den är för dig som behöver stöd och
service i vardagen. Uppgifterna anpassas efter vad du kan och behöver. Målet är att du ska vara så
självständig som möjligt i dina uppgifter.
Uppgifter
Exempel på arbetsplatser där vi erbjuder daglig verksamhet:
- Mataffär
- Idrottsanläggning
- Café
- Butik
- Vaktmästeri
- Lager
- Stall
Inflytande
På Jobb Resurs får du träffa en arbetskonsulent och tillsammans gör ni en genomförandeplan. I
den skriver ni vilka mål du har med den dagliga verksamheten, vilka uppgifter du vill ha och
vilket stöd du behöver.
Tillsammans hittar ni lämplig sysselsättning på en arbetsplats som passar dig. Du träffar din
arbetskonsulent regelbundet. Du har möjlighet att prova på en plats i några veckor innan du
bestämmer dig.
Kommunikation och språk
På de arbetsplatser där vi erbjuder sysselsättning finns det i dagsläget inte kompetens inom
alternativa kommunikationssätt. Om det finns behov kan din arbetskonsulent hjälpa till med det.
Lokaler och miljö
Lokaler och miljö beror på vilken arbetsplats du har din sysselsättning på. Du får information om
detta av din arbetskonsulent.

Mat och måltider
På de flesta arbetsplatser där vi kan erbjuda sysselsättning kan du ta med egen matlåda och
värma. På enstaka platser finns det möjlighet att köpa mat i närheten. Du får information om
detta av din arbetskonsulent.
Personalens kompetens
På de arbetsplatser där vi kan erbjuda sysselsättning arbetar bland annat stödassistenter som har
läst vård- och omsorgsprogrammet.
Arbetstider
Hel- eller deltid
Organisationsform
Kommunal

Kontaktuppgifter
Jobb Resurs

Ansvarig för verksamheten

Webbplats: www.boras.se/dagligverksamhet
Adress: Bryggaregatan 15, 501 80 Borås

Margareta Grönbäck, enhetschef
Telefon: 033-35 34 75
E-post: margareta.gronback@boras.se

