
En arbetsförmedling för personer 
med funktionsnedsättning
- Stöd, vägledning, kunskap och engagemang

Information till arbetssökande

Funkisförmedlingen finns med kontor i Växjö men arbetar 
i hela Kronobergs län. Du når oss via besök, telefon, mail, sms 
eller Facebook. Vi är ett team om 10-talet personer. De flesta 
av oss har själva någon funktionsnedsättning.

funkibator
ideell förening

Du behöver inget 
myndighetsbeslut för att få 
hjälp av Funkisförmedlingen. 
Du väljer själv att kontakta 
oss och allt vi erbjuder är 

helt frivilligt att delta i.

www.facebook.com/funkisformedling
www.issuu.com/funkisformedlingen

info@funkisformedlingen.se
www.funkisformedlingen.se

www.fb.com/funkisformedling

Funkisförmedlingen
Infanterigatan 10, 352 35 Växjö
0470-223 40 (växel)



Funkisförmedlingen är en 
verksamhet i Kronobergs län som 
stödjer dig som arbetssökande 
med funktionsnedsättning. Från 
oss kan du få många olika typer 
av stöd och vi kan finnas med från 
början till slut. Vi själva har olika 
funktionsnedsättningar eller lever 
i nära relation till det. Det gör att vi 
brinner för frågorna och vill hjälpa till. 

Vi vill underlätta och ta hand om krångligheterna! Det här kan vi göra 
för att vi själva har erfarenhet och stor kunskap om myndigheter och 
arbetsmarknaden. Vi har ett synsätt där vi ser möjligheter och lösnin-
gar! Vi kommer att tro på dig och möta dig där du befinner dig i livet.

Funkisförmedlingen drivs av Funkibator förening som utöver arbets-
marknad också arbetar med internationell verksamhet, fritid, utbildn-
ing och företagande. Vi har bra koll på myndigheter och vart man 
ska vända sig i olika ärenden. Genom att vi är en fristående fören-
ing så kan vi finnas mellan dig, arbetsgivaren och myndigheterna.

Vårt mål är att du ska få ett riktigt arbete! Har du flyt så kan 
det gå snabbt men processen kan också vara lång och krokig. 
Huvudsaken är att du försöker, har andra personer omkring 
dig och att det finns en rörelse framåt! 

Ta kontakt med oss, så kan vi börja lära känna varandra!

Vi är specialiserade på arbete för dig med 
funktionsnedsättning.  Vi ser inte bara till 

arbete, utan till hela livssituationen där mycket 
annat också behöver fungera.

Exempel på vad 
Funkisförmedlingen erbjuder:
Vi skräddarsyr stödet så det passar just dig!

Komma med och ha praktik hos oss.• 

Arbetsträning/arbetsprövning.• 

Komma med i sociala affärsidéer.• 

Vi följer med till arbetsgivare.• 

Gruppaktiviteter, arbetssök, skriva CV.• 

Hjälpa till med anställningsstöd.• 

Hjälpa till med arbetshjälpmedel.• 

Bedömning av egen företagsidé.• 

Hämtnings- och lämningsservice.• 

Ledsagning.• 

Hålla kontakt med dig på en arbetsplats.• 

Internationella arbetsmöjligheter.• 

Sommarjobb för unga i gymnasieåldern.• 

fb.com/funkisformedlingfunkisformedlingen.se


