Funkisgruppen – ett företag räcker!
Alla människor har rätt till ett bra
liv, oavsett funktionsnedsättning!
Hos Funkisgruppen kan du få
hjälp med flertalet av de insatser
som beviljas enligt SoL och LSS.
Genom att välja oss som utförare
för en eller fler av de stödinsatser
du beviljats får du ökade
möjligheter att styra ditt liv på
det sätt som passar just dig.
Vi jobbar med dina behov i
centrum för att se till att du får det stöd du har rätt till – när du
behöver det.

Sysselsättning

Hos oss äger kunden sina timmar!
Kontakta Funkisgruppen
Telefonväxel: 08-522 501 60
Mejl: info@funkisgruppen.se
Besöksadress:
Solna Korta Gatan 7 plan 5.
Järfälla Girovägen 13, plan 2.
Västerås Stansargränd 2, plan 1.
Österåker Företagsallén 8, plan 1.
Org. nr 556881–6283

Innehar F-skattesedel

Ansvarsförsäkrad

Följ oss på Facebook, Twitter och Instagram!
#funkisgruppen

www.funkisgruppen.se

Funkisgruppen AB
Vi löser livspusslet för personer med
funktionsnedsättning

Funkisgruppens Sysselsättning i
korthet
Vi förverkligar drömmar
Vad vill du göra?
Sysselsättning som vänder sig till dig med psykisk
funktionsnedsättning som fått denna insats beviljad. Vi som finns här
har alla ett gemensamt mål: utifrån dina egna önskemål och förmågor
ska du ta nästa steg mot arbetslivet. Som en bonus brukar också
självkänslan och självförtroendet öka!
Vi erbjuder en verksamhet som kännetecknas av delaktighet,
inflytande och samhörighet. Tillsammans tränar vi på sådant som
behövs i arbetslivet. Att hålla tider, social träning och att utföra
arbetsliknande verksamhet i våra egna lokaler. För den som önskar
hjälper vi även till att hitta sysselsättning på en extern arbetsplats. Det
ger dig möjlighet att prova på något du är intresserad av och gör att
dina möjligheter att få en anställning i någon form på den öppna
arbetsmarknaden ökar.

”Jag tycker om att komma hit. Det är en
bra mix av jobb och roliga aktiviteter!”
Kvinna, 32 år
Du får din egen kontaktperson i vår personal som kommer att ha
särskilt fokus på att hjälpa just dig. Skulle du vilja får du så klart byta!

Du är i fokus och din individuella målsättning styr vad du jobbar med här.
Enklare arbetsträning, arbete enskilt eller i
grupp, praktik eller aktiviteter av social
karaktär – ditt behov och dina
förutsättningar avgör. Vi vill hjälpa dig att
komma närmare just dina drömmars mål!

Vi bidrar med formellt ansvar
I vårt uppdrag ingår att se till att den
personal som hjälper dig har en god
kunskapsnivå, bra arbetsvillkor och får
möjlighet till vidareutveckling. Vår personal
har alla relevant utbildning och talar utöver
svenska bl a serbokroatiska, arabiska och
teckenspråk. Vi gillar olikheter!

Vi är verksamma
Vi finns i lättillgängliga lokaler på Korta
Gatan 7 i Solna, Girovägen 13 i Järfälla,
Företagsallén 8 i Österåker och
Stansargränd 2 i Västerås.
Vi har öppet helgfria vardagar mellan
klockan 08.00-17.00. Lunch kan antingen
värmas i vårt kök eller inhandlas på valfri
restaurang.
Vi har öppet helgfria vardagar mellan kl
08.00-17.00. Lunch kan antingen värmas i
vårt kök eller inhandlas på valfri restaurang.

