Var med och forma din
framtida arbetsplats!
Utbildning i att starta socialt företag
– vägen till arbete och rehabilitering
I september startar en utbildning på 40 veckor för dig som vill vara med och påverka ditt
arbete genom att bli medarbetare i ett företag som ni driver och utvecklar tillsammans –
ett kooperativ som också är ett socialt företag.
Det sociala företaget CASA finns redan idag men ska nu utvidgas med – servicetjänster
till företag vid köpcenter, en second hand affär och ett boende för ensamkommande
flyktingbarn.
Du som går utbildningen kan i bli en av dem som styr och utvecklar denna nya verksamhetsgren. I utbildningen lär du dig att driva företag samtidigt som du tillsammans med
andra bygger företaget. Det betyder att du direkt får använda dina kunskaper tillsammans
med andra, med mycket stöd från utbildare, mentorer, hälsopedagog och varandra.

Teori och planering av företaget varvas med
studiebesök på andra kooperativ

Utbildningen innehåller bland annat:
• Marknadsföring
• Kooperation
• Kundrelationer
• Bokföring
• Krishantering
• Att arbeta fram värderingar och vision

CASA – ett socialt företag
Idén om CASA kommer från England. Där är CASA ett framgångsrikt
socialt företag som levererar omsorg och hushållsnära tjänster
och samtidigt skapar jobb. När vi nu utvecklar i Sverige gör vi det i
samarbete med engelska CASA.
Syftet med sociala företag är att skapa arbete för personer som har
haft svårt att komma in på arbetsmarknaden.
Vinsterna i sociala företag blir till fler jobb och ännu bättre verksamhet.
Sociala företag är fristående från offentlig sektor och medarbetarna
har stort inflytande, ofta genom att de äger företaget tillsammans – i
ett kooperativ.
CASA erbjuder redan idag hemtjänst och hushållsnära tjänster i
Mölndal och Göteborg.
Nu rekryterar vi alltså fler som ska utveckla företaget ytterligare!

INTRESSERAD?
Kom på informationsmöte!
Anmäl dig till en informationsträff för att få veta mer! Ring eller maila Jerker Halling , tel 0705-22 35 65,
jerker.halling@coompanion.se
Oktober
Kl 14.00 den 3/10, 10/10, 17/10, 24/10, och 31/10
November
Kl 14:00 7/11

Plats: Mötet är på Coompanion, på Brogatan 1 i Mölndal

Vill du veta
mer?
Kontakta gärna
mig.

Jerker Halling
jerker.halling@coompanion.se
0705–223565.

