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J o b S ze m é l y z e t i é s Ta n á c s a d ó K f t .
REHABJOB.HU program

A „REHABJOB.HU” program a MAF Társadalmi Befektetések díj 2011-es pályázatán a
MAF Leginnovatívabb Támogatói Program Kategóriában került shortlistre.

A program kezdő időpontja: 2011. május 26.

Kapcsolattartó:
Dobár Attila
ügyvezető, partner

A programra fordított támogatás:
 pénzben 12 000 000 Ft
 természetben új informatikai rendszer fejlesztése, honlap tervezés, illetve

kivitelezés, új számítógép, rendszerüzemeltetés, folyamatos fejlesztés
 menedzsment költségekben 1 fő napi 6 óra.
A program célja:
A REHABJOB.HU azzal a küldetéssel jött létre, hogy segítséget és iránymutatást
nyújtson a megváltozott munkaképességű munkavállalók és a fogyatékossággal
élők toborzásában, információhoz juttatásában és nyílt munkaerő-piaci integrációjában.

06-30-488-0611
dobar.attila@job.hu
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A program leírása:
A REHABJOB.HU egy olyan állás és információs portál, amely kimondottan megváltozott munkaképességű
munkavállalókra és a fogyatékossággal élőkre fókuszál. Információkkal (törvényi változások, best practice
esetek, friss hírek stb.) szolgál munkaadóknak-munkavállalóknak egyaránt. Emellett lehetőséget biztosít a
piaci szereplők, segítő szervezetek bemutatására, és folyamatos tájékoztatást ad a munkaerő-piaci integrációhoz kapcsolódó témákban, belföldről és külföldről egyaránt. Munkájukat ezen a speciális területen olyan
együttműködő partnerek segítik, mint a Down Egyesület, a Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja
(MEREK), a Salva Vita Alapítvány, a Szempont Alapítvány, a SINOSZ Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége, a Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft., a Motiváció Alapítvány és az mtd Tanácsadói Közösség, a Vakok Állami Intézete.
A program eredményei:
 két hónapon belül 130 álláshirdetés megváltozott munkaképességűek részére
 400 regisztrált megváltozott munkaképességű álláskereső 2 hónap alatt
 az indulás utáni első 2 hónapban 20 fő talált munkát a portálon keresztül.

A program hatása:
 a vállalat reputációja erősödött
 üzleti kapcsolatokat generált.

A program innovativitása:
A REHABJOB.HU úttörő kezdeményezés; nincs még egy olyan hazai állás és információs portál, amely
kimondottan megváltozott munkaképességű munkavállalókhoz szólna. Céljaik megvalósításához együttműködést kerestek a munkaerő-piaci integrációval foglalkozó alapítványokkal, szervezetekkel, munkaügyi központokkal, illetve egyéb, a témában érintett résztvevőkkel.
Velük konzultálva alakították ki tevékenységüket, és rajtuk keresztül számos érintett munkavállalót tudtak megszólítani. A civil szervezetekkel való kooperációban komplett megoldásokat nyújtanak azon vállalatok számára, amelyek nyitottak a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatására.
További információ a programról:
www.rehabjob.hu

