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FDUV arbetar för frihet, delaktighet, utveckling och valmöjligheter för alla 

 också för dem som behöver stöd i vardagen. 

Bli projektassistent för Steget vidare  sök senast 15.4! 
 

FDUV har ett projekt som heter  

Steget vidare – från arbetsverksamhet till arbete med lön. 

Inom projektet jobbar vi för att fler personer  

med intellektuell funktionsnedsättning ska få lönearbete. 

  

Vi söker nu personer med intellektuell funktionsnedsättning  

som vill vara med och jobba med projektet Steget vidare. 

Är du intresserad av att bli vår projektassistent? 

  

Vi söker två projektassistenter på deltid. 

Vi anställer en projektassistent till Vasa  

och en projektassistent till Helsingfors. 

Projektassistenterna jobbar två dagar per vecka. 

Jobbet som projektassistent börjar i maj 2021. 

Anställningarna är tidsbundna och tar slut under hösten 2022. 

Det här gör vi inom projektet: 

• Vi ordnar kurser och utbildningar om lönearbete. 

• Vi skriver texter och gör videor om olika sorters arbetsplatser. 

• Vi tar reda på hurdan service och hurdant stöd det finns  

för dem som söker arbete. 

• Vi kontaktar arbetsgivare för att hitta nya arbetsmöjligheter  

för personer med intellektuell funktionsnedsättning. 

Vi söker dig som 

• är intresserad av arbetsfrågor 

• vill berätta för andra om dina egna erfarenheter och tankar om arbete 

• tycker om att skriva och fotografera 

• kan läsa lättlästa texter och kommentera dem 

• kan använda dator eftersom en del av verksamheten ordnas digitalt 

• kommer överens med andra människor 

• vill lyssna på andra och vara ett stöd för dem som söker arbete. 

 

Vi arbetar på svenska men ibland samarbetar vi med personer som talar finska.  

Därför är det bra om du också förstår och pratar finska. 
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FDUV arbetar för frihet, delaktighet, utveckling och valmöjligheter för alla 

 också för dem som behöver stöd i vardagen. 

Vi hjälper dig att lära dig nytt 

Vi hjälper dig att lära dig mer om arbetsverksamhet och lönearbete. 

Vi stöder dig i att hålla kurser och utbildningar tillsammans med oss. 

Vi hjälper dig också att skapa material, både bilder och text. 

 

Vi strävar till att forma arbetsuppgifterna  

så att de passar för dig som blir vald till jobbet. 

Vi formar också arbetstiden så att den passar för dig,  

men också så att det passar in med projektets verksamhet. 

Så här söker du jobbet: 

Skicka in en arbetsansökan till oss senast den 15 april 2021. 

I arbetsansökan skriver du om dig själv  

och varför du tycker att du passar för jobbet. 

Skriv också om du söker jobbet i Vasa eller jobbet i Helsingfors. 

 

Tillsammans med din arbetsansökan ska du också skicka en meritförteckning,  

alltså en lista på den erfarenhet du har av studier och olika arbeten. 

 

Skicka din ansökan och meritförteckning till Patricia Wessman på FDUV  

per epost till adressen patricia.wessman@fduv.fi. 

Har du frågor om jobbet? 

Om du vill veta mer om jobbet i Vasa  

ska du ta kontakt med Erika Backman: 

 

• Telefonnummer: 040 642 82 06 

• Epost: erika.backman@fduv.fi 

 

Om du vill veta mer om jobbet i Helsingfors  

ska du ta kontakt med Melanie Shametaj: 

 

• Telefonnummer: 040 653 06 70 

• Epost: melanie.shametaj@fduv.fi 
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