Målet på SIA Media är att hjälpa deltagaren hitta
sina egna styrkor för att ta sig vidare till praktik
eller utbildning.
Alla har olika förmågor och svagheter, på
SIA Media finns en stor tolerans och alla ska
respektera varandra.

Du kan hitta oss på Facebook:
www.facebook.com/SIAMedia.OiH/
och Instagram:
#sia_media

Telefon SIA Media: 042-10 66 80
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Vad jobbar vi med?

Vi är en verksamhet som jobbar med det mesta inom
media. Det behövs inga förkunskaper men vi vill att du
är intresserad och vill utvecklas.

Allt inom media och olika datorprogram. Du kan jobba
antingen med någon uppgift du får av oss eller ett eget
projekt.

Vi fungerar som en arbetsplats. Dels kan du jobba med
till exempel vår tidning eller någon beställning vi har fått;
dels kan du jobba med något eget projekt. En blandning
av båda är att föredra.

Fotografering, film, sociala medier och skrivande med
passande program är några saker vi jobbar med.

Vi tycker det är viktigt att du inte bara jobbar med egna
saker, eller gör saker du ändå gör hemma, utan att du
tränar på att få arbetsuppgifter, lära dig nya saker och
samarbeta med andra.

Vår tidning Exo är en stor del av arbetet på SIA Media,
dock är det inte alla som ingår i redaktionen.
Vi kan också beställningar från andra verksamheter på
till exempel broschyrer och flygblad. Dessa jobb
prioriteras.
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Tider

Program

Alla klarar av olika, och vi anpassar deltagarnas tider till
vad man klarar av. Vissa går varje dag, andra kanske
bara ett par halvdagar i veckan. Vår arbetsdag är mellan
9.00-16.00 om du går heltid, men de flesta går antingen
förmiddagar 9.00-12.00 eller eftermiddagar 13-16.

Arbetet på SIA Media innebär till stor del att du sitter
och jobbar vid en dator. Detta innebär också att du
kommer att jobba med olika datorprogram, en del lite
mer avancerade och kan av vissa uppfattas som svåra.

