
När Funktionsvariationer 
blir Styrkor



EMIL bild
Emils arbetsplats



Vår övertygelse är att unga människor med funktionsvariationer är en resurs som arbetsmarknaden behöver. Vi erbjuder möjligheten att rekrytera engagerade och lojala medarbetare genom en trygg, utvecklande och kostnadseffektiv metod. Våra kandidater berikar företag med en annorlunda och nytänkande kompetens. 
Vi ger företag en möjlighet att på ett konkret, lokalt och uppskattat sätt arbeta med hållbarhet. 

Över 70% av våra anställda får anställning hos företagen efter ett år! 

Peritos står för:CoachingArbetsgivaransvarSociala avgifter

Områden vi jobbar mycket inom idag är b.la. vaktmästeri, reception, IT, kontorsvärd och lager.

Vi arbetar med en unik matchningsmetod för att matcha rätt kandidat med rätt jobb











Varför fungerar det inte?



COACH Peritos

Medarbetare
• Matchning
• Support under hela året

Myndigheter
• Arbetsförmedling, försäkringskassa, kommuner
• Samarbete, skapa bästa stödet

Företag
• Kontakta, hitta jobb
• Utbilda chefer



Gå till jobbet  varje dag 

Klädsel?

Tolka otydligheter
Automatisering

Skämt eller allvar?

Nya arbetsuppgifter



• Hålla koncentrationen
• Följa instruktioner
• Blir distraherad
• Lyssna på andra
• Organisera och planera
• Sitta still
• Otålighet
• Rastlöshet
• Motorisk aktivitet

ADHD 



• Initiativrik
• Får saker gjorda
• Oändlig energi
• Kreativ
• Orädd o nyfiken
• Hyperfokusera
• Envis
• Ser ur nya vinklar

ADHD-en superkraft? 



”intolerant to disorder”, detaljfokuserade, mönsterigenkänning, uthållighet….. 



Bilder från Auticon och Specialisterne

Putting it simply; at Specialisterne, not fitting in is a good thing. The traits that usually exclude people with autism from the labor market are the very traits that make them valuable employees at Specialisterne; such as attention to detail, zero-fault tolerance and a persistence to get the job done. We do not see them as people with an autism diagnosis; rather, we see them as true specialists, which is why we refer to them as “specialist people”. Imagine a world where someone who was once defined by their diagnosis, would instead be defined as a “specialist person” 

Specialisterne – a social firm



The qualities of autistic people are understoodas a unique advantage in the field of informationtechnologies. This creates employment that in turn producescontinuous benefits for people on the autism spectrum, the economyas well as society.

Auticon:



People with differences do not need to be cured;they need help and accomodation instead

This approach recognises that autism isn’t a disease but rathera demographic on a par with ethnicity, gender or sexual orientation.



Vad måste vi göra?
• Ta bort silos- riv murar 
• Mät effekt
• Parterna på arbetsmarknaden måste hitta bättre/enklare lösningar
• HR processerna moderniseras
• Efterlysning: Samarbetsprojekt mellan näringsliv och myndigheter inom neurodiversity



På Emils arbetsplats arbetar 18 andra som är eller har varit på Peritos.Chefen tycker att det är en av hans bästa arbetsgrupper. 

BILD


