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Prosjektstilling i ett år hos Jordbærpikene på Gulskogen senter

Zala Ghatole Ahmadzai (44) fra Afghanistan er mor til 4
og har bodd i Norge siden 2004. Hun har vært deltaker
på «Jobbsjansen» i 1,5 år inkludert praksisplasser innen
renhold, kantine og kjøkken. Her blir hun ansatt i en
prosjektstilling i et år med mulighet for fast ansettelse deretter. Prosjektstillingen er finansiert med
noe lønnstilskudd fra NAV. Fra kontraktsmøte med daglig leder Anette Ryen og Rania Sheyki (NAV)

Mester Grønn AS går inn som partner i prosjektet Internasjonale Drammen
Mester Grønn AS har gått inn som partner i prosjektet. Fra oppstarten var det KIWI og Stykket
Holding AS representert ved hhv Tor Kirkeng og Terje Stykket som har vært med å finansiere
prosjektet fra næringslivet. Nå har gründer Ola Ølstad i
Mester Grønn også med. Mester Grønn er «store» i
Afrika. - Vi har definerte verdier vi driver etter, sier
Ølstad. Omsetning er over 1 milliard. Meget
arbeidsintensiv bransje. 116 butikker over
hele landet. Bedriften fikk IA prisen for et par år
siden. Sponsor av Rosa sløyfe. Bæreposepengene gis
bort til Frelsesarmeen, ca en million kroner hvert år. Fair
trade produksjon prioriteres. Mester Grønn driver i
tillegg et barnehjem i Kenya. Hovedkontoret på
(Bildet fra nettsiden til Mester grønn)
Gjellebekk i Lier. Velkommen med som partner!

Jobbjakten gir resultater, men vi vil gjerne
ha tips om hvor det er mulig å få jobb….
Internasjonal Drammen jobber tett sammen med NAV i Jobbjakten.
Målet er å skaffe jobb til 10 og 10 innvandrere i løpet av 3-5 uker. Hilde Aronsen og Rania Sheyki
følger opp fra NAV i samarbeid med Internasjonale Drammen. De gjør en viktig og god jobb. Sammen
bidrar vi til å finne bedrifter som trenger arbeidskraft og tilpasse kompetanse og bakgrunn til de
aktuelle jobbene. Fredag 4. november avsluttes nok en jobbjakt. Jobbjakten vil bli videreført i
sammen med Internasjonale Drammen.
I sommer deltok Pamella Acali (43) fra Uganda i jobbjakten. Hun har lite formell utdanning, men er
utpreget blid om omsorgsfull, - en typisk gledesspreder. Pamella har
jobberfaring fra arbeid med barn og fra butikk i Uganda og praksis fra
bo- og omsorgssenter og renhold i Norge. Hun ble nå hatt
arbeidstrening på Drammen Helsehus i 2 mnd. Hennes væremåte og
arbeidsinnsats har gitt resultater. Fra 01.11. startet hun i 100% jobb
(1 års vikariat) med lønnstilskudd fra NAV. Hun skal vaske senger, bistå
på kjøkkenet og legge til rette der det trengs. Hun sprer glede rundt seg
hver dag, noe som er utrolig viktig på en slik arbeidsplass. Ekstra
hyggelig å få både takk og positiv tilbakemelding fra leder Jan Berg ved
Drammen Helsehus, sier Hilde Aronsen.

Last Thursday med Jobbservice (NAV) og bemanningsbransjen 24. november
Torsdag 29. september ble Last Thursday arrangert for 11. gang og mange viktige kontakter ble
opprettet. 17
bemanningsbyråer/
bedrifter hadde stand
og ca 400 jobbsøkere
var innom for å
presentere seg. Last
Thursday arrangeres
hvert kvartal og NAV vil
også gjennomføre
dette i 2017.
Neste Last Thursday i år blir arrangert 24. november på Comfort Hotel Union Brygge i Drammen.

NAV jobbservice i samarbeid med Internasjonale Drammen. Ta kontakt!
En rekruttering kan gå mye lettere enn du tror. Med Jobbservice som partner
kan du få hjelp til å finne rett medarbeider. Kontoret er i Drammen, men
omfatter Lier, Røyken, Hurum, Sande og Svelvik. Vi skal oppleves som tydelige,
løsningsdyktige og til stede for arbeidsgiverne i regionen, sier Finn Øivind
Gabrielsen. Vi formidler arbeidskraft til ditt behov, vi kan støtte dere i
rekrutteringsprosesser og vi kan hjelpe dere med å få i gang en avtale om
arbeidstrening, hvor vi bidrar med kandidater og økonomisk støtte og dere
bidrar med praksis og arbeidstrening. Bare ta kontakt, sier Finn Øivind.

