Afklarings– og optræningsforløb på BOMI

Tilbud til sygemeldte borgere i Skive Kommune
sygedagpengeafdelingen

SKIVEKOMMUNE

Hvad skal der ske?
Når din sagsbehandler har henvist dig til et afklaringsforløb, vil du
blive indkaldt til samtale med din kommende kontaktperson ifm.
afklaringsforløbet.
Start i optræningsforløb aftales ved samtalen.
I den efterfølgende arbejdspraktik er mødetiden i værksteder og
kontor kl. 8-15.35 mandag og tirsdag, og kl. 8-14.35 onsdag,
torsdag og fredag. I køkkenet kl. 7-14 hver dag.
Anden arbejdstid kun iflg. aftale med sagsbehandler.
Der tages hensyn til skånebehov og udviklingsmuligheder. Der er
f.eks. mulighed for ekstra pauser i løbet af arbejdsdagen.
Der tilstræbes så vidt muligt en 37 timers arbejdsuge.
Et afklaringsforløb vil typisk vare 5-8 uger.
Et optræningsforløbs længde aftales med sagsbehandler.
Praktikmuligheder på BOMI:
 Køkken/kantine
 Kontor/administration
 Metalværksted
 Montageafdelinger
 Servicefunktion/pedel, rengøring
 Vognmontage
 Cykelmontage
 Sadelmagerværksted
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På BOMI arbejder vi tværfagligt:
Socialfagligt– og værkstedspersonale, evt. psykolog, vil i samarbejde med dig beskrive, vurdere og evt. udvikle din arbejdsevne.
Vi vil i et tæt samarbejde med dig søge at finde dine stærke sider.
Vi vil tage hensyn til dine eventuelle begrænsninger, og evt.
vejlede dig i forhold til en praktik, et job eller en uddannelse.
Møde med sagsbehandler:
Med mindre andet er aftalt, afholdes efter ca. 5-8 uger et statusmøde med din sagsbehandlers deltagelse. På dette møde aftales dit videre forløb.
Praktiske oplysninger:
Der er formiddagspause kl. 9.00-9.20.
Frokostpause kl. 12.00-12.20.
Desuden er der 2 x 10 min. rygepause dagligt.
Der kan købes drikkevarer, kolde og lune retter, men du er også
velkommen til selv at tage madpakke med.
På BOMI må der ikke drikkes øl og spiritus, og det er ikke tilladt
at ryge på indendørsarealerne.
Hvis du er syg, ringer du hver dag til din kontaktperson mellem
kl. 8.00 og kl. 9.00.
Hvad er BOMI?
BOMI fremstiller forskellige metalvarer, og der udføres en lang
række montage– og pakkeopgaver for andre virksomheder.
Desuden har BOMI en egenproduktion af tricykler.
Har du spørgsmål vedr. forløbet på BOMI, er du velkommen til at
ringe til din kontaktperson (se indkaldelsesbrev).
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Tilbudsid: 1382631 (afklaring)
1382783 (optræning)

Sygedagpengeafdelingen
Skive Kommune

Bomi
Skive Kommune

Torvegade 10
7800 Skive
Tlf.: 9915 5734

Viborgvej 7
7800 Skive
Tlf.: 9915 7900

www.jobcenterskive.dk

www.bomi.dk
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