
fit2work - consultanță, competență, șanse noi

Echipa dvs. regională de consultanță 
vă stă la dispoziție la adresa: 
www.fit2work.at

Telefon 0800 500 118
(gratuit, din întreaga Austrie)

info@fit2work.at

Programări pentru consultanță, pe bază de 

înregistrare (acceptăm și programări de seară)

Cum susține fit2work societatea 
dvs.?

SITUAȚIE DE CAZ:
Bettina Moosgruber, Dezvoltatoare resurse umane

„Sunt dezvoltatoare de resurse umane într-un spital de 

dimensiuni medii. Mulțumită consultanței din partea 

fit2work am putut păstra în societate o asistentă medicală, 

care lucrează la noi de peste 20 de ani și care suferă de un 

cancer complicat. Suplimentar, ea a beneficiat de subvenții 

fit2work și de asistență prin consultanță.“

Vă consultăm la măsuri concrete de integrare 

și de reintegrare, precum în cadrul perioadei de 

reintegrare cu normă parțială și vă informăm cu 

privire la subvenții și oferte ale asigurărilor sociale, 

ale serviciilor de pe piața muncii, ale ministerului 

social și al altor instituții.

Angajații și angajatele motivate se îmbolnăvesc mai 

rar și sunt mai productivi. Din experiență știm că 

societățile comerciale care investesc în sănătate, 

economisesc cheltuieli în mod sustenabil.

Pentru un mediu de 
lucru sănătos

Discutați cu noi.

fit2work este finanțat de:
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CONSULTANȚĂ PENTRU PERSOANE 
ȘI SOCIETĂȚI COMERCIALE
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gratuit

fit2work



www.fit2work.at

Ce este fit2work?

fit2work - este vorba despre consultanță 

gratuită

 • pentru persoane al căror loc de muncă este peri-

clitat datorită unor probleme de sănătate sau care 

sunt în dificultate în a găsi de muncă. 

 • pentru societăți comerciale care doresc să 

promoveze capacitatea de muncă și sănătatea 

angajatelor și angajaților lor. 

consultanță în scopul îmbunătățirii 
capacităților profesionale proprii

Noi vă oferim consultanță personală. La cerere, con-

sultanții și consultantele noastre vă pot acompania. 

Vă rugăm să clarificați mai întâi cu noi ceea ce aveți 

nevoie în situația dvs. actuală. Consultanții și consul-

tantele fit2work vor întocmi apoi, împreună cu dvs., 

un plan de dezvoltare. fit2work vă asistă și vă acom-

paniază la implementarea acestui plan.

Ca rezultat al consultanței noastre, se poate de ex. 

adapta locul dvs. de muncă astfel, încât să puteți 

continua să lucrați fără limitări impuse de sănătate. 

Sau puteți găsi o nouă activitate, după parcurgerea 

unei școlarizări – în societatea dvs. sau în altă socie-

tate.

Consultanță pentru 
societăți comerciale

Aveți angajați cu afecțiuni fizice sau psihice?

O societate comercială este la fel de sănătoasă ca 

și angajații săi. Dar ce putem face atunci când 

există probleme de sănătate printre angajate și 

angajați - de ex. boală, accident, handicap sau 

epuizare?

Atunci când angajatele și angajații dvs. se îmbolnă-

vesc mai des sau sunt frecvent în concediu medi-

cal, cresc cheltuielile pentru societate, iar locurile 

de muncă ale angajaților sunt periclitate. Cauza 

unui număr mare de concedii medicale pot fi pro-

bleme fizice sau psihice. Deseori, cauza acestora 

sunt condițiile de muncă. 

Doriți să vă bucurați de angajate și 
angajați sănătoși?

fit2work reprezintă o ofertă gratuită de consul-

tanță, care vă ajută să evitați concedii medicale 

prelungite, pensionări timpurii și concedieri. Puteți 

păstra personalul dvs. experimentat și knowhow-ul 

acestuia, angajații și angajatele dvs. se simt  bine și 

sunt motivați.

Susține 

motivareaOferă 

perspective

Reintegrare facilă

fit2work vă ajută și la probleme speciale, cum ar fi reinte-

grarea după un concediu medical mai lung.

În formă fizică și psihică bună

Problemele de sănătate pot afecta corpul și spiritul. Epu-

izarea și alte afecțiuni fizice sunt deseori reacții la condi-

țiile de viață și de muncă. fit2work vă ajută să puteți lua 

timpuriu măsuri împotriva solicitării psihice și fizice. 

fit2work este:

 • voluntar

 • complet confidențial și anonim

 • disponibil pentru toată lumea

fit2work vă oferă:

•	 consultanță și descrieri ale subvențiilor, proiectelor și 

ofertelor

•	 clarificări din punct de vedere al medicinii muncii și/

sau psihologia muncii

•	 asistență la dezvoltarea unor perspective profesio-

nale

•	 consultanță cu privire la formare și calificare

•	 ajutor la contactarea instituțiilor responsabile și la 

formularea de solicitări

Pentru corp și 

pentru spirit
fit2work vă oferă perspective


