Interessert? Ta kontakt med oss!

Beate Folkman,
Metodeveileder/Jobbspesialist
beate.folkman@nav.no
Mobil: 909 53 643

Bjørnar Ødegård,
Jobbspesialist
bjornar.odegard@bamble.kommune.no
Mobil: 941 61 781

Stine Husabø,
Jobbspesialist
stine.husabo@bamble.kommune.no
Mobil: 408 01 650

Sonja Strube,
Jobbspesialist
sonja.strube@bamble.kommune.no
Mobil: 915 16 492

Ole Studsgård,
Jobbspesialist
ole.studsgard@bamble.kommune.no
Mobil: 481 65 058

Frank Karim,
Behandler Distriktspsykiatirisk Senter DPS
frank.r.karim@gmail.com
Mobil: 909 72 792

IPS Bamble

Jobbspesialistene i IPS Bamble
er for deg som står utenfor arbeidslivet
Det eneste kriteriet for å motta tjenesten er at du ønsker å
samarbeide med en jobbspesialist for å finne en jobb og/eller
komme tilbake i jobb.
Jobbspesialisten er opptatt av
ditt behov og hva du trenger for å
lykkes i jobbsøkerprosessen.
Selv om du har perioder i livet der du ikke har jobbet, har vi
erfart at personlige egenskaper, interesser og ferdigheter er
det aller viktigste for at arbeidsgivere skal ansette deg. Jobbspesialisten vil legge til rette for at alle parter skal komme godt
ut av det i en ansettelsesprosess.
Hva kan jobbspesialisten bidra med?

Med på veien til jobb...

IPS Bamble har gode verktøy til hjelp på veien til jobb. Vi har et
tett samarbeid med DPS, NAV, Talenthuset i Bamble, ulike arbeidsgivere og sist, men ikke minst Frisk Bris.
Frisk Bris jobber med arbeidsrettet rehabilitering i Bamble kommune. De skreddersyr individuell rehabilitering som skal styrke
den enkeltes arbeidsevne og bidra til mestring av helserelaterte,
miljømessige og personlige forhold som hindrer deltakelse i
arbeidslivet.
IPS kandidater kan på lik linje med andre deltagere hos Frisk
Brisk benytte seg av det varierte tilbudet av aktiviteter:









Gjøre deg bevisst på egen kompetanse og egne ferdigheter
Bygge relasjoner med arbeidsgivere på dine vegne
Være en pådriver, medspiller og rådgiver
Utarbeide CV og søknad
«Preppe» deg før intervju








Trening (Yoga, kondisjonstrening, styrketrening, ballspill m.m)
Kostholdsoppfølging
Økonomikurs
Foredrag innen psykolgi, motivasjon og livsmestring basert på
anerkjent metodikk
Jobbsøking/CV-skriving/interessekartlegging/intervjutrening
m.m
Arbeidsmuligheter
Arbeidsutprøving i ordinære bedrifter
Koordinering av behandling og oppfølging

Jobbspesialistene i Bamble har som mål
å finne den rette jobben for akkurat deg!

Vi jobber etter en
metode som har gode
resultater på verdensbasis når det gjelder å
skaffe og beholde
jobb!
Vi er et sammensatt
team med bred
kompetanse og erfaring fra ulike yrker.
Jobbspesialistene jobber tett sammen med
NAV-veiledere og
helsetjenester i
kommunen.
Hull I CV’en eller helseutfordringer er ikke til hinder for at akkurat
DU kan bli en ressurs for den rette arbeidsgiveren.

Nysgjerrig? Ta kontakt med oss da vel!

Suksesshistorie fra virkeligheten
Da Fredrik kom til IPS Bamble hadde han ikke fullført videregående skole, og falt ut på grunn av rus. Han gikk til behandling på DPS
i ett år før behandler henviste han til IPS. Der blir jobb integrert
som en del av
behandlingen ved DPS i samarbeid med jobbspesialist.
Han hadde et genuint ønske om lønnet arbeid.
Tett oppfølging, gode kartleggingssamtaler og god relasjon som
gir gjensidig tillit, er noen av suksessfaktorene i denne historien.
Fredrik var til intervjuer, og fikk til slutt tilbud om deltidsstilling
som var i samsvar med hans mål.
Fredrik, arbeidsgiver og jobbspesialist har jevnlig kontakt etter
ansettelsen og ser an behovet på ubestemt tid.

Hvem er vi i IPS Bamble?

Hvem er vi i IPS Bamble?

Beate Folkman, Metodeveileder /Jobbspesialist
Beate har jobbet i NAV, og har lang erfaring i arbeid med
ungdom for å bygge relasjoner til samarbeidspartnere og
arbeidsgivere. Hun har jobbet som jobbspesialist i NAV siden
2015 med fokus på tett oppfølging, relasjonsbygging og gode
avklaringer rundt arbeidssøker. Målet vil alltid være ordinært
arbeid eller skole. Beate er flink til å styrke den enkeltes tro på
at de kan få det til, og hun gir seg aldri!

Sonja Strube, Jobbspesialist
Sonja har jobbet med oppfølging av barn og unge i Bamble
kommune i 23 år. Hun er utdannet Yrkesfaglærer i helse- og
sosialfag med videreutdanning i sorg og traumer hos barn og
unge. Videre har hun jobbet på barneskole, fritidsklubb og
med oppfølging av ungdom i og utenfor skole og arbeidsliv. I
2012 startet hun som miljøterapeut på Frisk Bris og har vært
med fra starten av Talenthuset i Bamble.

Bjørnar Ødegård, Jobbspesialist
Bjørnar har lang erfaring fra håndverksbransjen, og har siden
tatt en bachelor i folkehelse. Der har han fordypet seg i helse,
livsstil og fysisk aktivitet. Fra årene i håndverksbransjen har
han opparbeidet seg et stort kontaktnett og god forståelse av
hvem som kan passe hvor når jobbsøkere skal ut i arbeidsmarkedet. Bjørnar er en sprek, aktiv og målbevisst kar, god på
å skaffe relasjoner i arbeidsmarkedet.

Ole Studsgård, Sykepleier/jobbspesialist
Ole har fagbrev i industri og handel, samt erfaring fra elektronikkproduksjon og engroshandel. Fra 2000 allsidig erfaring i
psykisk helsearbeid, livsstilsendring og karriereveiledning. Han
er sykepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid og
bevegelse. God kjennskap til lokalt næringsliv og god til å få
samarbeidspartnere til å jobbe mot deltakerens mål.
På fritiden elsker han vannsport og friluftsliv.

Stine Husabø, Jobbspesialist
Stine er ansatt 50% i psykisk helse og 50% i Frisk Bris. Målgruppen er unge mennesker som av ulike årsaker blir
stående utenfor skole, aktivitet eller arbeid. Hun har et stort
engasjement i arbeidet og er opptatt av å se hvert enkelt
individ og deres behov. Hun har fokus på å få fram og styrke
de positive egenskapene hos dem hun møter, slik at de
opplever økt trygghet og mestringsfølelse.

Frank, Psykolog
Frank er utdannet psykolog med stor interesse for psykisk
helse og arbeidsliv. Har ved siden av IPS flere års erfaring med
klinisk- og helsepsykologi på individ- og gruppenivå. Jobber til
daglig på DPS ,og ser ofte viktigheten av arbeid når det gjelder
psykisk helse. Opptatt av å se på arbeid som en del av den
psykologiske behandlingen, og hvordan man kan tilrettelegge
for hvert enkelt individ på arbeidsplassen.

