GRØNNEVIKEN

Hvem er vi?
Vi er en Vekstbedrift med fokus på industri som holder til på Laksevåg. Til sammen teller vi ca.190 personer, fordelt på
fast ansatte og deltakere. Vi tilbyr arbeids- og opplæringsplasser til mennesker som trenger en tilrettelagt arbeidshverdag.
Våre konsulenter er sertifisert i blant annet karriere- og kartleggingsverktøyene Vip24, Jobpics, Rådgiveren og Veilederen. Grønneviken har Mot jobb kurs, kurs i karriereferdigheter og basiskompetanseopplæring.

Bedriften er EQUASS-sertifisert
Våre tiltak
•

VTA: Varig tilrettelagt arbeid for mennesker som har, eller i nær fremtid ventes å få innvilget uføretrygd.

•

AFT: Arbeidsforberedende trening for de som har nedsatt arbeidsevne, og som har behov for arbeidsrettet bistand for
å komme i arbeid.

Hva gjør vi?
Grønneviken tilbyr tiltaksplasser på våre ulike avdelinger, samt mulighet for arbeidstrening hos bedrifter i ordinært arbeidsliv. Våre interne avdelinger er under ledelse av arbeidsledere som benytter opplærings- og fremdriftsplaner som et
verktøy for kartlegging, kompetanseheving og mestring.
Vi har fokus på å gi våre deltakere nyttig og relevant arbeidstrening, med arbeidsoppgaver tilpasset det ordinære arbeidsmarkedet. Grønneviken har ellers lang erfaring med fremmedspråklige som får praktisk norskopplæring gjennom praksis.
Vi tilbyr også lærekandidatordninger for institusjonskokk, tømrerfaget, CNC-maskineringsfaget og er snart godkjent for
logistikkfaget.

Våre avdelinger:
Snekkerverksted
• Betjening av ulike typer maskiner
som sager, boremaskiner, pussemaskiner, CNC-maskin etc
• Betjening av ulike typer verktøy
• Truckkjøring
Mekanisk verksted
• Betjening av ulike typer maskiner som CNC-styrt dreiebenk,
boremaskiner, kant-knekker og
klippemaskin
• Betjening av eksenter- og hydraulisk presse
• Mig-, mag- og tig-sveising
• Truckkjøring

Kantinevirksomhet
• Tilberedning og håndtering av mat
• Kvalitetskontrollering av mat
• Renhold
• Betjening av kasseapparat
• Møtematproduksjon
• Catering
Pakking, montering og resirkulering
• Konvoluttering og adressering
• Opptelling, montering og pakking
av produkter
• Kontrollering av varer
• Betjening av plast-sveisemaskin
• Resirkulering av bøker

Lager, logistikk og transporttjeneste
• Vi har et samarbeid med et stort
engros firma der deltakerne jobber med bl.a. oppveiing av frukt
og grønt, plukklister, pakksedler
samt forefallende lagerarbeid og
resirkulering
• Truckkjøring
• Sidemannsoppdrag
Kontortrening
• Sentralbordtjeneste
• Formidling av beskjeder og informasjon internt
• Håndtering av post samt arkivering
• Fraværsregistrering
• Fakturering, regnskap

Kontakt oss gjerne!
Marianne Mandrup

Ragnhild D. Aandstad

Kari Losnegård
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