
VI HJELPER DEG

EKSPERTBISTAND

Jobbklar tilbyr ekspertbistand ved langvarig og 
gjentatt sykefravær.
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• Ekspertbistand er en ny tilskuddsordning i den nye IA-avtale hvor 
   formålet er å forebygge og redusere sykefravær.
• Eksperten er en nøytral part som kan se på utfordringene med    
   nye øyne.
• I samarbeid med NAV blir utgifter til ekspertbistand inntil 20.000  
   kroner per sak refundert.

• Tilbudet omfatter alle bransjer og virksomheter.
• Tilbudet brukes i enkeltsaker – ved langvarig eller gjentakende 
   sykefravær. 

• Tett samarbeid med arbeidsgiver og arbeidstaker.
• Eksperten kan bistå med kartlegging av arbeidsplassen, gjøre en 
   arbeidsplassvurdering og funksjonsvurdering (ergonomisk, fysisk, 
   psykososialt og organisatorisk).
• Benytter anerkjent kartleggingsverktøy for kartlegging av styrker, 
   interesser, evner, verdier og preferanser sett i et 24 timers 
   perspektiv. 
• Eksperten kan veilede arbeidstaker til å finne strategier for å 
   fungere i arbeidslivet på tross av helseutfordringer – enten på   
   eksisterende arbeidsplass, eller bistå med å finne ny 
   karriereretning.



HVEM ER VI?

VÅR KOMPETANSE

Jobbklar er en ledende arbeids- og inkluderingsbedrift i Agder. Gjennom 
karriereveiledning, arbeidsopplæring og jobbmatch hjelper vi mennesker 
videre i liv og karriere.

Vi finner løsninger for arbeidstakere og bedrifter som varer over tid og 
som gir bedriftene reell verdiskaping. Vi mener alle mennesker har et 
talent og at ulikheter er en ressurs.

Jobbklar sin visjon er å skape et arbeidsmarked med rom for alle.

Jobbklar har kompetanse på forebygging, tilrettelegging og           
arbeidsinkludering. Vi er en nøytral bidragsyter i løsningsarbeidet.

• Arbeidsplassvurdering ved ergoterapeut.
• Tilretteleggingskompetanse.
• Kompetanse på relasjon i arbeidsmiljøet.
• Kompetanse på vanskelige og diffuse fraværsrelaterte problemstillinger.
• Kompetanse på endring i arbeidslivet.
• God kjennskap til det offentlige og private hjelpeapparatet.
• Kunnskap om aktuelle lovverk.
• Inkluderingskompetanse.
• Karriereveiledningskompetanse.



Marit Ruthjersen Woie
Epost: mrw@jobbklar.no
Telefon: 98 87 02 65

• Utdannet ergoterapeut med videreutdanning i HR- og organisasjonsutvikling.
• Lang erfaring fra forebygging, helsefremming og inkludering i arbeidslivet. 

Ta kontakt 

Et arbeidsmarked med 
rom for alle.

www.jobbklar.no


