GRØNNEVIKEN

Hvem er vi?
Vi er en Vekstbedrift med fokus på tjenester og produksjon til næringslivet i bergensregionen.
Vi holder til på Laksevåg i Bergen, og vi er ca.190 personer fordelt på fast ansatte og deltakere.
Vi tilbyr arbeids- og opplæringsplasser til mennesker som trenger en tilrettelagt arbeidshverdag.

Vi har stor produksjonskapasitet, og leverer produkter og tjenester bl.a. til større aktører innen olje- og gassnæring, landbasert industri og servicenæringen.

Vi produserer på bestilling etter kundens spesifikasjoner, med riktig kvalitet til konkuransedyktig pris.
Vårt mål er å være en attraktiv, kostnadsbesparende og fleksibel samarbeidspartner!
Mekanisk verksted
Vi utfører bl.a. oppdrag innen knekking og kutting av metallplater, saging
av bolter og akslinger, samt locking,
fresing, valsing, pussing, polering,
pressing, dreiing, boring og maskinering (CNC). Vi har også oppdrag innen
sveising (Mig, Mag, rørtråd), plastsveising og lodding. Vi sveiser stål, rustfritt
og aluminium.

Snekkerverksted
Vi holder til i Simonsviken
Næringspark.
Vi tilbyr produkter som:
Spesialdesignede transportkasser,
oppbevaringskasser, paller, varmepumpehus, møbler av ulike slag,
innredning, ølkasser, stoler, cnc-maskinerte produkter, samt prekutt til
store byggeprosjekter.Vi tilbyr også
lasergravering på treprodukter.
Kantinevirksomhet
Vi drifter bedriftskantiner og skolekantine. I tillegg produserer vi møtemat
som kan bestilles fra vår nettbutikk
www.gvi.as. Vi lager bl.a. bagetter,
wraps, salater, snitter og diverse
varme retter.

Lager, logistikk og transporttjeneste
Grønneviken driver egne lagre for
kunder der arbeidstakerne jobber etter
plukk- og kontrollister. Vi har bl.a. oppdrag på kjølelager og industrilager. Vi
tilbyr transporttjenester av ulike slag,
og har truckkjøring på flere avdelinger.

Pakking, montering og resirkulering
Avdelingen har mange ansatte og kan
pakke og montere store forsendelser
på kort tid. Vi tilbyr en rekke tjenester
som: Konvoluttering, adressering,
plastpakking, opptelling og distribusjon av varer, montering av halvfabrikater samt resirkulering av bøker.

www.bruvik.no
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Ta kontakt, og utfordre oss gjerne!
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