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SIDE 1

SKAPT FOR
Å VOKSE!
Ingen kan gjøre alt –
men alle kan gjøre noe!
Grønneviken er en stor arbeidsmarkedsbedrift som jobber
for å få flere hender i arbeid. Vi er godkjent av NAV som
tiltaksbedrift for tiltakene Varig tilrettelagt arbeid (VTA) og
Arbeidsforberedende trening (AFT).

KANTINE/CATERING

Vi er den største arbeidsplassen for varig tilrettelagt arbeid
i Bergen kommune, og har i dag i underkant av 100 VTAarbeidsplasser. Selskapet har en tydelig strategi om videre
vekst. Vi skal øke verdiskapning gjennom inkludering og skape
meningsfulle arbeidsplasser til flere i målgruppen.

MEKANISK

Med historie tilbake til 1976 har selskapet lang erfaring innen
tilrettelegging. Våre avdelinger innen mekanisk, sveis, snekker,
montering, pakking, lager, logistikk, resirkulering, kantinedrift
og kontor/administrasjon, tilbyr et mangfold av oppgaver som
gir rom for at mange kan bidra i arbeidsutførelse ut fra sitt
kompetansenivå og arbeidsevne.
Selskapet har flere ansatte med fagbrev, og tilbyr lærekandidatopplæring innen logistikkfaget, tømrerfaget, kokkefaget,
sveisefaget, CNC-operatør og mekanisk. Vi samarbeider med
fylkeskommunen om praksisplasser for elever i videregående
skole.
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Grønneviken AS drifter i dag tre kantiner, og tilbyr
cateringtjenester til bedrifter og privatpersoner.

Vårt mekaniske verksted ligger i Damsgårdsveien 227,
hvor vi har en stor maskinpark og utfører mange ulike
oppdrag for våre kunder. Produksjonen omfatter alt fra
små sluker, opp til kraftige komponenter og utstyr som
benyttes i oljeindustrien.

Stolt samarbeidspartner

SVEIS
Sveiseavdelingen er i vekst, og vi har nylig investert i nytt
utstyr for å øke kapasitet, samt tilby flere tjenester. Vi
sveiser i stål, rustfritt og aluminium.

SNEKKER
Snekkeravdelingen ligger i Simonsviken næringspark.
Avdelingen har rikholdig maskinpark og løser et mangfold
av ulike oppdrag for våre kunder.

Proff Gravdal
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Attføring
Formålet til selskapet er å skape og utvikle varige arbeidsplasser,
samt drive kartlegging, opplæring, arbeidstrening og attføring for
mennesker med yrkeshemming.
VTA-tiltaket gir våre arbeidstakere mulighet til å opprettholde og
utvikle sine ressurser gjennom tilrettelagt arbeid og opplæring.
Som VTA-arbeidstaker i Grønneviken, blir du ansatt i bedriften og
får arbeidskontrakt. Grønneviken har i dag 97 VTA-arbeidsplasser,
og jobber for å øke antall plasser i takt med vår økende produksjon.
AFT-tiltaket tilbyr avklaring, arbeidsutprøving, arbeidstrening og
opplæring. Målet med tiltaket er å styrke mulighetene dine til å
skaffe arbeid. Tiltaket er for deg som har fått arbeidsevnen nedsatt
og som har behov for arbeidsrettet bistand for å komme i arbeid.
Det legges vekt på utprøving og trening i ordinært arbeidsliv
etter en innledende fase av arbeidsforberedende karakter i et
tilrettelagt arbeidsmiljø. Tiltaket tilbyr kartlegging av kompetanse
og karriereveiledning. Det kan også gis tilrettelagt opplæring som
kan legge til rette for et yrkesfaglig løp. Grønneviken har i dag 45
AFT-plasser, og opplever høy pågang fra søkere.
Vår størrelse gir rom for et godt og kompetent attføringsmiljø
til beste for våre VTA-arbeidstakere og AFT-deltakere. Med
interne avdelinger kan våre AFT-deltagere jobbe skjermet i

kartleggingsfasen – tett på våre attføringskonsulenter.
Slik får vi gjort gode evalueringer av deltakerne, og
trent dem opp til utplassering i ekstern praksis hos våre
samarbeidspartnere.

MATVAREHUSET
Grønneviken og Matvarehuset er partnere i anbudskontrakten ”Bergensoppdraget” som innebærer produksjon,
pakking, leveranse av mat til eldre og pleietrengende i Bergen
kommune.

RESIRKULERING
Resirkulering av bøker er viktig for miljøet, og våre
effektive medarbeidere tar unna store volum hvert år.
Den velkjente Tryg-bøyen er en viktig del av vår produksjon.
Tapping av lim fra bulk til flasker, samt pakking og merking
av disse er også en del av våre aktiviteter.

PAKKE OG MONTERING
Pakke og montering er lokalisert på Damsgård og
håndterer et mangfold av ulike oppgaver. Variasjonen i
oppgavene gjør det mulig for mange av våre arbeidstakere
å opprettholde og utvikle sine ressurser.

Skytjenester og IT-drii fra våre moderne datasenter i Bergen
SMB Sky

Drii av din IT-løsning
i våre datasenter

Tlf: 55 33 37 70
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SMB 365

Oﬃce 365 og oss som
Din IT-avdeling

HelseSky

Serrﬁserte skytjenester
for Helsenee

e-post: salg@dataing.no

IT-sikkerhet

Sikkerhetsløsinger
og spisskompetanse

www.dataing.no
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Vi er glade for alle
som ønsker å prøve ut en
praksisplass hos oss!

TRANSPORT/LOGISTIKK
Grønneviken AS har tre biler som gjennomfører transportoppdrag for våre kunder, og sørger for enkel flyt
av varer inn i vår produksjon og ferdigvarer ut til våre
kunder. Videre gjennomfører vi faste transportoppdrag,
og håndterer også logistikk, pakking og vareutsending via
post for våre kunder.
Selskapet har i dag en lastebil med lift og to varebiler.
Sjåføroppgaver er etterspurte oppgaver hos både våre
arbeidstakere og ATF-deltakere, og muligheten for å løse
transportoppdrag for våre kunder gir en fleksibilitet som
flere kunder setter pris på.
Et økende miljøfokus hos næringslivet gir og økt fokus på
kortreiste alternativer, og med vår sentrale beliggenhet
når vi svært mange bedrifter i ulike bransjer gjennom
vårt mangfold av tjenester. Dette reduserer omfanget og
behov for langtransport av deler, komponenter og «luft»,
når vi kan levere deler og utføre monteringstjenester
lokalt for våre kunder.

Grønneviken AS og Måkestad er partnere i anbudskontrakt
inn mot” Bergensoppdraget”. Denne kontrakten er knyttet
til utførelse av lager- og logistikkoppgaver innen tørr-, kjølog frysevarer til enheter i Bergen kommune.

JOBBE HOS OSS

SAMARBEID MED OSS

Vi har søkerlister på både VTA- og AFT-plasser, og tar fortløpende inn AFT-deltakere eller ansetter VTA-arbeidstakere
når plasser blir ledige.

Våre VTA-arbeidstakere og AFT-deltakere er alle ressurspersoner
med ulike egenskaper. Gjennom våre aktiviteter identifiserer vi hvilke
egenskaper, kompetanse og ferdigheter de ulike besitter. Hos oss
får man trening i oppgaver tilpasset den enkelte, og sammen med
våre samarbeidspartnere har vi praksisplasser hvor man deltar i
verdiskapningen.

Sjekk ut en av våre avdelinger og se om dette kan være et
fint sted for deg å starte i jobb. Vi tilpasser et opplegg
som tar hensyn til din kompetanse og kapasitet i godt
samarbeid med din NAV-veileder. Vi møter mange
mennesker som er i samme situasjon som deg og vi vil
veldig gjerne hjelpe deg tilbake til arbeidsglede igjen!
INNSØKING:
Ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor så hjelper de deg
med innsøkingen til oss.

SIDE 6

MÅKESTAD

Vi er en av Norges ledende leverandører av programvare for økonomi og
administrasjon og vi leverer komplette økonomisystem til et bredt utvalg bransjer.

Arbeidskraften våre deltakere representerer kommer til nytte hos våre
samarbeidspartnere, og mange deltakere får tilbud om ansettelse hos
bedriftene vi samarbeider med. Inkludering lønner seg for bedriftene,
samfunnet og ikke minst for den som blir inkludert.
Ønsker du å bli en inkluderende bedrift i form av praksisplasser eller grunnet behov for flere ansatte, håper vi du tar
kontakt med oss og blir kjent med mulighetene et slikt samarbeid
gir deg og din bedrift.

Vårt fokus har alltid vært å lage funksjonelle løsninger som er brukervennlige og
fleksible. Med vekt på innovasjon og forenkling av rutiner, benytter vi oss alltid av den
nyeste teknologien, og ligger helt i forkant når det gjelder systemutvikling.
Det nyter våre kunder godt av ved alltid å ha et oppdatert og topp moderne
regnskapsprogram, uansett størrelse eller bransje.

Fra A til Å

unimicro.no
Tlf: 56 59 91 00 | Epost: salg@unimicro.no
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Vi skaper verdier
gjennom inkludering
Grønneviken sitt formål er å tilrettelegge for at flere mennesker får ta del
i verdiskapningen – og som vi sier i vår visjon, skaper vi verdier gjennom inkludering.
Vi skaper verdier for våre kunder og øker deres konkurransekraft gjennom vår produksjon av
produkter, deler og tjenester. Vi skaper verdier for samfunnet gjennom inkludering av mennesker
som har stått på utsiden av verdiskapningen. Vi skaper verdier for enkeltmennesket som får delta i
verdiskapningen gjennom arbeidsplasser hos oss, og for deltakere, som gjennom arbeidstrening og
støtte hos oss kommer seg videre i livet og blir en del av verdiskapningen ute i bedriftene.

TA KONTAKT MED OSS SÅ KAN VI SAMMEN SKAPE
ENDA FLERE VERDIER GJENNOM INKLUDERING

Telefon: 55 94 33 00
Epost:
firmapost@gvi.as
Adresse: Damsgårdsveien 227, 5160 Laksevåg
Postadr: Pb 133, Laksevåg, 5847 Bergen
Følg oss gjerne på Facebook: @gronneviken

www.gvi.as
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