Handledning för asylsökande och/eller nyanlända som får en arbetsuppgift
De flesta asylsökande/nyanlända bara längtar efter att få ett arbete att gå till. I början handlar
det kanske mest om några strötimmar som en första introduktion till arbetslivet. Och är man
delvis obekant med det svenska språket, osäker på rutiner runt hur en arbetsuppgift utförs,
vilka redskap som används etc, så är det skönt att ha någon att fråga.
Det lilla nätverket Äppelkärnan diakonalt entreprenörskap ekonomisk förening vill gärna bidra
till att asylsökande och nyanlända får in en fot i arbetslivet. Samtidigt har våra invandrande
vänner ett antal trösklar att ta sig över.
Och det är här som du som lokal arbetsledare en stor och viktig funktion att fylla. Det innebär se
till att arbetstagaren får ett bra möte med den/de som han/hon ska utföra ett arbete hos och
känner sig väl till mods. Du behöver inte på något vis finnas till hands hela tiden, men ändå så
att arbetstagaren vet var hon/han ska vända sig om det uppstår någon osäkerhet.
Rent praktiskt:
Några lokala asylsökande/nyanlända visar sitt intresse för att få arbeta. Någon har ett arbete
som ska utföras (exempelvis städning, fönsterputsning, lövräfsning, snöskottning eller vad det
kan handla om), som kommer till den lokala handledarens kännedom. Handledaren ordnar så
att beställaren och arbetstagaren kommer i kontakt med varandra, så att arbetet kan utföras.
Ge gärna Äppelkärnan en liten vink om att arbete är på gång. Det är också bra om handledaren
efteråt förvissar sig om att arbetet blivit utfört till beställarens belåtenhet. Handledaren
meddelar Äppelkärnan person- och kontaktuppgifter på både beställaren av arbetet och den
som utför det, liksom tidsåtgång och eventuella kostnader.
Äppelkärnan skickar faktura till beställaren, och lön till arbetstagaren. Om arbetstagaren inte har
något bankkonto, så får vi tillsammans hitta
Äppelkärnan redovisar moms, preliminärskatt och arbetsgivaravgifter .
Undertecknad finns naturligtvis tillgängligt för frågor och funderingar. Kompletterande
information finns också på vår webbplats: http://appelkarnan.se/appelkarnan_arbete.html
I dagsläget har inte Äppelkärnan någon möjlighet att betala ut arvode till våra lokala
handledare, men vi hoppas ändå kunna visa vår uppskattning till er på något vis.
Många tack för din insats, och med bästa hälsningar
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