
AFT 

Arbeidsforberendene 
trening hos Varde AS

... for veien videre

Hva forventes av deg?

Vi forventer at du er aktiv i din prosess slik 
at vi får gitt deg best mulig oppfølging.  

Vår oppfølging kan innebære endringer 
av arbeidsoppgaver og arbeidsområder, 
slik at praksisen går overens med dine 
forutsetninger, motivasjon og behov.  
 
Derfor er gjensidig innsats, god dialog og 
tillit viktig for din utvikling. 

... for veien videre

Sammen finner vi løsninger som gir god 
progresjon og ønskede resultater! 

... for veien videre

Hvordan kvalifiserer Varde AS 
deg?

Sammen lager vi en handlingsplan ut ifra 
dine ferdigheter, behov, muligheter og 
yrkesmål. Handlingsplanen viser hva som 
kreves for å oppnå ønskede ferdigheter 
og kvalifiseringer. 

Disse delmålene kan blant annet bestå 
av opplæring, arbeidsoppgaver, prak-
sis, kvalifiseringer o.l. Alle gjennomførte 
aktiviteter dokumenteres og arkiveres 
regelmessig. 

Underveis karlegger vi utfordringer som 
må jobbes videre med eller tilpasses for 
at du skal mestre arbeidslivet. Vi gir deg 
også opplæringsattest som tilføyes CV-
en din når arbeidstreningen er fullført. 

Avgjørende for vellykkede 
AFT-løp er inspirasjon til 
å sette mål, finne et yrke 
den enkelte både ønsker 
og realistisk kan nå

Bli kvalifisert!



Vår AFT prosess

1. Avklaring 
Kartlegging og oppfølging som 
avklarer dine ferdigheter og 
behov

2. Karriereveiledning 
Vi har innsikten du trenger over 
arbeidsmarkedets ønsker og 
krav

3. Arbeidsutprøving 
Du får arbeidsutprøving i et 
skjermet miljø, enten på en 
av våre interne eller eksterne 
arenaer

4. Opplæring 
Vi gir tilrettelagt opplæring 
med sikte på å oppnå reell og 
formell kompetanse

5. Praksis 
Tilrettelagt arbeidstrening og 
oppfølging i ordinært arbeid-
sliv

6. Ordinært arbeidsliv 
Innen 4 måneder hos Varde AS skal du 
være kvalifisert til å være i ordinært 
arbeidsliv. Vi gir tett oppfølging under 
hele prosessen

Er AFT noe for deg?

Arbeidsforberedende trening er for deg som 
av ulike årsaker har havnet utenfor arbeidsliv-
et, trenger referanser mens du søker jobb og/
eller har behov for en mykere start på karrie-
ren. AFT gir deg muligheten til å få prøvd deg 
på arbeidslivet i en kort periode før du er klar 
for å komme deg i ordinært arbeid eller ut-
danning.

Hvorfor AFT hos Varde AS?

Varde AS er en bedrift med lang erfaring og 
et sterkt nettverk på Nordmøre. Vi tilbyr både 
intern og ekstern arbeidstrening, samtidig 
som du får en fast veileder. Vi holder våre 
treningsarenaer og kandidater relevante ved 
å tilpasse oss og kompetansen vi tilbyr etter 
næringslivets utvikling. 

Hva gjør Varde AS for deg? 
 
Vi er et solid team som vet hva som kreves for 
å oppnå et ordinært arbeidsliv. Teamet vårt 
består av erfarne karriereveiledere, helsear-
beidere, mentorer og pedagoger som er op-
pdaterte og godt kjent med arbeidsmarkedet.

er Nordmøres mest erfarne attføringsbedrift

samarbeider tett med NAV og regionale virksom-
heter

tilbyr intern og ekstern arbeidstrening

Jobbmuligheter hos Varde AS

Vi tilbyr intern og ekstern arbeidstrening

Varde AS driver tre interne arbeidsavdelinger:

• Varde catering

• Varde mekaniske verksted

• Varde Lek og Park

Avdelingenes hovedmål er å få deg kvalifisert 
og ut i arbeid.

Du møter samme krav som hos andre
arbeidsgivere, og du får prøvd ut dine
arbeidsevner under realistiske, men trygge
omgivelser.

Vi samarbeider med næringslivet på
Nordmøre som tar inn kandidater til ekstern
arbeidstrening gjennom Varde AS.

Dette gir deg en unik mulighet til å få
jobberfaring, samtidig som du får oppfølging
av våre veiledere.

... for veien videre


