TYÖLLISTYMISTÄ TUKEVAN TOIMINNAN
KUVAUS
Kontissa voi tehdä seuraavia työtehtäviä:
Secondhand -myymälän työtehtävät aidossa kaupan alan
työympäristössä:
- lahjoitustavaroiden lajittelu ja myyntikuntoisuuden
tarkastaminen
- silittäminen
- osastotyö ja hinnoittelu
- tuotteiden esillepano myymälässä
- myynti ja asiakaspalvelutehtävät
- kassatyöskentely
- siivous
- kuljetus- ja varastotyöt

Meillä tuetaan työssä onnistumista:
Työnjohtotiimi ( 6 hlö) tarjoaa kattavan perehdytyksen,
jatkuvan ohjauksen ja tuen työtehtäviin sekä palautteen
työssä suoriutumisesta.
Työtehtävät sovitaan työntekijän kiinnostuksen, taitojen ja
tarpeiden mukaisesti. Mahdollisuus kokeilla eri työtehtäviä
ja taitojen karttuessa edetä vaativampiin työtehtäviin.
Kontissa on myös mahdollisuus suorittaa lyhytkoulutuksia
sekä oppisopimuksella tutkintoja tai tutkintojen osia.

Kontin työllistymistä tukevasta toiminnasta hyötyvät
erityisesti:
Kaupan alasta kiinnostuneet tai joilla on jo alalle koulutusta
tai kokemusta, mutta taidot kaipaavat päivitystä.
Matalan kynnyksen työpaikka pidemmän aikaa
työmarkkinoilta pois olleille palata takaisin työelämään.
Maahanmuuttajat.
Osatyökykyiset.

Yhdistyksen nimi:
SPR Kontti Joensuu

Kontti-ketjun perustehtävä on:
Varojen hankinta SPR:n avustustyöhön. Tarjota ihmisille
mahdollisuus auttamiseen ostamalla ja lahjoittamalla.
Myös työllistäminen on keskeisessä roolissa SPR:n Konttien
toiminnassa.

Haluamme tukea työllistymistä, koska:
Haluamme tarjota mahdollisuuden tehdä merkityksellistä
työtä osaamista vahvistavassa ilmapiirissä.
Haluamme auttaa työntekijöitämme omien kykyjen ja
taitojen oivaltamisessa sekä osaamisen kartuttamisessa ja
näin parantamaan mahdollisuuksiaan työllistyä edelleen.
Tarjoamme työntekijöillemme yksilöllistä valmennusta
jatkopolkujen suunnittelussa sekä koulutukseen- ja
työnhakuun.

Olemme saaneet työllistämistä tukevasta toiminnastamme
seuraavanlaista palautetta:
Työ Kontissa on ollut mahtava oppimisen, oivalluksen ja
kehittymisen matka. Kiitokset turvallisesta ja hyväksyvästä
ilmapiiristä. Mukaani tarttui paljon itseluottamusta, uusia
taitoja ja elinikäisiä ystävyyksiä.
Viihdyin hyvin, mukavat työkaverit ja työnjohto.
Kiitos pääsystä mukaan hienoon työyhteisöön.
Työjakso Kontissa osui ajalliseesti hyvään saumaan ja nostatti
mielialaani.

Toiminnan kuvaus on tehty Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen hallinnoiman Tarmo-hankkeen Toiminta näkyväksi- koulutuksessa.

VOIMME TARJOTA:
Palkkatuettua työtä
Työkokeilupaikan
Kuntouttavan työtoiminnan tehtäviä
Mahdollisuutta suorittaa opintoja:
Liiketoiminnan perus- tai ammattitutkinto
tai niiden osia.
Puhdistuspalvelujen osatutkintoja.
Opinnollistettuja työtehtäviä :
Asiakaspalvelu
Muuta:
Koulutussopimuspaikkoja
Ammatillisen kuntoutuksen paikkoja

Työllistämisen yhteyshenkilöt
Susanna Jalkanen
p. 040 739 8789
susanna.jalkanen@redcross.fi
Saara Sormunen
p. 040 550 1919
saara.sormunen@redcross.fi

