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Yerel danışmanlık ekibini şuradan 
bulabilirsiniz: www.fit2work.at

Servis hattı 0800 500 118
(Avusturya çapında ücretsiz)

info@fit2work.at

Randevulu danışmanlık 
(Akşamları da mümkündür)

fit2work şirketinizi nasıl 
destekliyor?

VAKA ÖRNEĞİ:
Bettina Moosgruber, Personel geliştirme sorumlusu

“Orta ölçekli bir hastanede personel geliştirme sorumlusu 

olarak çalışıyorum. fit2work danışmanlığı sayesinde 20 

yıldan daha fazla bir süredir burada çalışan ve komplike bir 

kanser hastalığına yakalanmış olan diplomalı bir 

hastabakıcıyı şirkette tutmayı başarabildik. Ayrıca kendisi, 

fit2work üzerinden teşvik ve destekleyici danışmanlık 

hizmeti aldı.“

Somut entegrasyon ve reintegrasyon önlemleri ile 
yarım zamanlı reintegrasyonda size danışmanlık 
yapıyor ve sizi sosyal sigorta kurumunun, iş ve 
işçi bulma kurumunun, Sosyal İşler Bakanlığı’nın 
ve diğer kurumların teşvik ve hizmetleri hakkında 
bilgilendiriyoruz.

İşine motive olan çalışanlar daha az hasta ve daha 
verimli olmaktalar. Sağlığa yatırım yapan şirketlerin 
uzun vâdede masraflardan tasarruf ettiklerini 
tecrübelerimizle biliyoruz.

fit2work
Sağlıklı bir iş yaşamı için

Bizi arayın.

fit2work’ü finanse edenler:
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www.fit2work.at

fit2work nedir?

fit2work, şunlar için ücretsiz danışman-
lık hizmetidir:

 • İşyeri sağlık sorunları nedeniyle tehlikeye düşen 
veya bu nedenle iş bulmakta zorlanan kişiler. 

 • Çalışanlarının çalışabilirliğini ve sağlığını teşvik 
etmek isteyen şirketler. 

Bireysel çalışabilirliğin iyileştirilme-
sinde danışmanlık  

Bizden bireysel danışmanlık alırsınız. Gerekirse danış-
manlarımız sizin özel durumunuza eşlik eder. 
Bunda öncelikle bizimle beraber hâlihazırda neye 
ihtiyacınız olduğunu açıklığa kavuşturursunuz. Bu-
nun ardından fit2work danışmanları sizinle beraber 
bir geliştirme planı hazırlar. fit2work planınızı hayata 
geçirmede size destek olur ve eşlik eder.

Danışmanlığımız neticesinde örn. mevcut işyeriniz 
sağlık kısıtlamaları olmaksızın çalışmaya devam 
edebileceğiniz şekilde uyarlanır. Ya da kurs görerek 
çalıştığınız şirkette veya başka bir şirkette yeni bir iş 
bulabilirsiniz.

Şirketlere danışmanlık

Bedensel veya psikolojik şikayetleri olan 
çalışanlarınız mı var?

Bir şirket, personeli kadar sağlıklıdır. Ama çalışanla-
rın ister hastalık, ister kaza, engellilik veya tüken-
mişlik sendromu yüzünden olsun, bir takım sağlık 
sorunları varsa ne yapmak gerek?

Çalışanlarınız sıkça veya uzun süre hasta olursa, şir-
ketin masrafları artar ve insanların işyerleri tehlikeye 
düşer. Fazla hastalanmanın nedeni, bedensel veya 
psikolojik sorunlar olabilir. Sıklıkla çalışma koşulları 
da bunu körükler. 

Sağlıklı çalışanlardan yararlanmak mı istiyorsunuz?

fit2work, uzun süreli hastalıkları, erkenden emekli-
liğe ayrılmaları ve istifaları önlemekte size yardımcı 
olan ücretsiz bir danışmanlık hizmetidir. Deneyimli 
personelinizi ve onların bilgi birikimini elinizde tu-
tarsınız, çalışanlarınız kendini iyi hisseder ve motive 
olur.

Motivasyonu 

desteklerPerspektif 

sunar

İş hayatına yeniden entegrasyon kolaylaştırıldı

fit2work, size özel sorunlarınızda da destek olur, örne-
ğin uzun süreli bir hastalıktan sonra yeniden iş hayatına 
entegrasyonunuzda.

Bedensel ve ruhsal sağlık

Sağlık sorunları bedeni ve ruhu etkileyebilir. Tükenmişlik 
sendromu ve diğer psikolojik hastalıklar, genelde yaşam 
ve iş koşullarına reaksiyon niteliğindedir. fit2work, ruh-
sal ve bedensel zorlanmalara karşı zamanında harekete 
geçmenizde size destek olur. 

fit2work:

 • isteğe bağlıdır
 • kesinlilikle gizlilik içerisinde ve 

anonim yürür
 • herkese açıktır

fit2work size şunları sunar:

•	 Teşvikler, projeler ve hizmetler hakkında danışmanlık 
ve genel bakış

•	 İş sağlığı ve/veya iş psikolojisi açısından inceleme
•	 Mesleki perspektiflerin geliştirilmesinde eşlik
•	 Eğitim ve vasıflandırma danışmanlığı
•	 Yetkili kurumlarla iletişimde ve başvuruda yardım

Beden ve ruh 

için

fit2work size perspektif sunar


