Redusert hørsel

Få utbytte av ubenyttede

Ingen hindring og mange fordeler

ressurser og fordeler

Ansettelse

ved å ansette døve og

Uavhengig av hørsel

hørselshemmede

Fokus
Kvalifikasjoner og ikke begrensninger

Kan du være med på å gjøre en
forskjell ved nettopp å ikke
forskjellsbehandle på grunn av
hørsel?

Vil du vite mer?

www.kommunikasjonpaajobb.no

Kontakt Norges Døveforbund
+47 23 31 06 30

Utarbeidet med støtte fra Norges Døveforbund og
Extrastiftelsen.

Vil du ha
meg på jobb?

Den lille forskjellen

Arbeidsgivers gevinster

Tenk at du nå for første gang møter en person
som har redusert hørsel. Et slikt møte kan
oppleves som nytt og uvant. Det er svært vanlig å
føle på usikkerhet.

Gevinster du får når du ansetter noen
med redusert hørsel:
•

Seriøse arbeidstakere som yter sin beste.

Visste du at:

•

Du er med på å utgjøre en viktig forskjell for
en av de 85 000 som ufrivillig står utenfor
arbeidslivet.

•

•

Undersøkelser viser at en del personer med
redusert hørsel yter bedre i sin jobb
sammenlignet med personer uten redusert
hørsel.
Det finnes døve og hørselshemmede i alle
slags yrker. Se film på nettstedet for et utvalg
av yrker.

•
•

Arbeidstakere som er kompetente på
kommunikasjon og problemløsning.
Din arbeidsplass gjenspeiler mangfoldet i
samfunnet.

Klassiske spørsmål

Kan hørselshemmede snakke i telefonen?
Svar: Ja. Lurer du på hvordan, besøk nettstedet
for en visuell demonstrasjon.
Vil det bli et problem å kommunisere, og vil
problemet påvirke de andre medarbeiderne?
Svar: Nei. Utfordringene lærer å effektivisere ulike
former for visuell kommunikasjon.
Er tegnspråk et internasjonalt hjelpemiddel?
Svar: Nei, det er et språk med egen grammatikk.
Anerkjent som et fullverdig språk. Hvert land har
sitt eget tegnspråk, slik det også er for talespråk.

KOSTNADSFRIE RESSURSER
•

Ubegrenset bruk av tolk og tekniske
hjelpemidler. Utgiftene dekkes av
folketrygden.

•

Ulike tolkemetoder: tegnspråk, skriving,
stemmetolking, tegn med støtte med mer.
Mer informasjon om tolk: nav.no/tolk.

•

Behovet avklares med arbeidstaker etter
jobbintervjuet.

FORSKJELLIGE MENNESKER
- FORSKJELLIGE RESSURSER -

KOMMUNIKASJON
•

Arbeidssøkere som snakker tegnspråk,
kommuniserer løsningsorientert.

•

Døve og hørselshemmede kommuniserer
gjerne med kunder og andre.

•

Hørselstekniske hjelpemidler, tolker og
bildetolktjenesten benyttes.

