Praktik för ev. anställning inom IT (ev. ekonomi)
erbjuds på asperger/autist-företag i Göteborg
Krav på dig som söker:
• Vill lönearbeta, trots att det är väldigt krävande att komma in på arbetsmarknaden.
• Ser inte hur du kan få lönearbete på annat sätt.
• Är nördigt intresserad av IT-service eller ev. ekonomi
• Har formell diagnos inom autismspektrum (t.ex. Aspergers syndrom).
• Bor i Göteborgsområdet, eller på ort i Västra Götaland eller i norra Halland.
• Är OK med att söka lönebidrag från Arbetsförmedlingen.
• Har inte några hinder för att (efter träning) arbeta mot kunder.
• Har ärlig personlighet med drivkraft mot att utveckla dig.
Tid: Vi kan tidigast ta in nya praktikanter 3:e april 2017. Sök nu.
Plats: Vi har ny lokal på Gibraltargatan 100 (på gaveln en lång trappa ner) i Göteborg. I lokalen
finns två företag som både är ideologiska; och vars eventuella vinst stannar i verksamheten.
ASPI Utbildning AB utbildar m.m. om Aspergers syndrom, autism, adhd och psykologi. Vi är
tre heltidsanställda som alla har diagnos Aspergers syndrom eller autism.
IT-konsult auti AB. Säljer tjänster inom IT, ekonomi och psykologi till externa kunder.
Verksamheten är under utveckling. Vi tar in nytt folk som praktikanter först, och sedan
provanställning för dem som drar in intäkter för sin anställningskostnad.
Praktikuppgifter: Vi ser praktiken som en tid för utbildning och utveckling. Samt en tid att
undersöka vilka delområden du ev. passar att arbeta med. Du kan t.ex. få prova: Bokföring,
fakturering, göra infobrev, skriva texter, hålla en kort föreläsning, göra webbsidor, databaser,
programmering. (Och annat som du har fallenhet för och som vi behöver.) Det skall vara lärorikt för dig. Konkreta arbetsuppgifter avgör inte om aspergare kan arbeta, utan psykologi.
Arbetsuppgifter: Service till externa kunder inom (delområden av) IT eller ekonomi. Vilka
delområden blir en process att leta oss fram emot. Vi kommer inte anställa någon för att främst
utföra internt kontorsarbete hos oss, och inte heller för att främst utbilda om NPF.
Vi kan erbjuda: Utveckling, lön och mycket goda kunskaper om asperger/autism i arbetslivet.
Vi kräver inte felfrihet eller att du kan allt från start. Vi kräver inte formell utbildning eller
arbetserfarenhet, ifall du har skaffat goda kunskaper om IT och dig själv på annat sätt.
Vi ser gärna kvinnliga sökande, eftersom nu är den andelen för liten.
Om du svarar ”ja” på de 8 punkterna ovan och vill prata vidare, så e-posta mig på tor@aspi.se!
Denna sida finns på: auti.se
Senast uppdaterad: 2017-03-12
Tipsa gärna tipsa folk genom att skicka dem en länk till auti.se! Dokumentet får skrivas ut.
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Ägare och VD för ASPI Utbildning AB och för IT-konsult auti AB
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