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GRØNNEVIKEN AS
Greenviken tika dibināta 1976, un tā ir darba tirgus kompānija ar industriālo fokusu. Aptuveni 180 cilvēki ir daļa no mūsu darbības un ražošanas, un mēs 
strādājam, lai vairāk no tām piedalīties pievienotās vērtības aktivitātēm, izmantojot mūsu kompāniju.

Biznesa ideja:

Grønsviken AS ir vieta, kur izveidot un attīstīt darbavietas cilvēkiem, kas dažādu iemeslu dēļ neietilpst parastajā darba dzīvē. Pateicoties daudziem jēgpilniem 
darba uzdevumiem, mēs esam daļa no vērtības radīšanas sabiedrībā un nodrošinām pareizu kompetences izmantošanu dažādās disciplīnās, kuras mēs 
pārklājam ar mūsu daudzpusīgo ražošanu. Turklāt mēs veicam apsekošanu, apmācību, darba apmācību, izplatīšanu un rehabilitāciju darba 
ņēmējiem/dalībniekiem.

Redze:

Mēs veidojam vērtības ar iekļaušanu

Verdier

-Dāsna: mēs esam kaislīgi par to, ko jūs varat

-Kompetenta: mums ir ticība profesionālā kompetence un attīstīt šo, lai būtu kvalitāte visos posmos

-Mērķis: mēs cenšamies sasniegt mērķus, kas ir labākais variants sevi

-Pievienotā vērtība: mēs veidojam vērtību mums un mūsu klientiem



GRØNNEVIKEN – PIE KVALITETSLEVERAND-R
Kvalitāte katrā posmā ir paziņojums daudzi uzņēmumi izrunāt-arī mēs Grønneviken. Mums ir vairākas 
kvalitātes dimensijas, kas ir jāietver, lai mēs kā uzņēmums sasniegtu mūsu mērķi radīt vērtību ar 
iekļaušanu.

Galvenais ir tas, kompetence, kompetence visos vērtības ķēdes posmos rada kvalitāti visos vērtības 
ķēdes posmos.

Mēs pieņemam darbā un izmantojam kompetences dažādās mūsu funkcijas — tas nodrošina to, ka 
visus uzdevumus var atrisināt cilvēki, kuriem ir nepieciešamās iemaņas, lai izpildītu uzdevumus. 
Princips ir nesošā visā uzņēmumā un nodrošina mums nepārtrauktību un atpirkšanu ar mūsu 
klientiem, un atkal rada paredzamību un stabilitāti darbiniekiem mēs esam šeit.

Mūsu ieviešanas konsultanti ir atbildīgi par pieņemšanas kursu un atbalstīs mūsu profesionāļus 
ražošanā, lai viņi varētu izmantot savas zināšanas ražošanā, lai piegādātu kvalitatīvus produktus mūsu 
klientiem, kamēr mūsu uzdevumi pret darbinieku grupu tiek Piedalījās.

Tādā veidā mēs piegādājam kvalitāti, meistarību un labklājību katrā mūsu vērtību ķēdes daļā.



GRØNNEVIKEN – IZVEIDOTS, LAI AUGT
▪ Grønneviken ir lielākā darba vieta visorganizētākajiem darbiem (VTA) Bergenas 

pašvaldībā un vienā no diviem lielākajiem VTA uzņēmumiem HORDALAND.

▪ Uzņēmumam ir skaidra turpmākas izaugsmes stratēģija, un tas palielinās vērtību 
radīšanu ar iekļaušanu un radīs jēgpilnas darbavietas vairākām mērķa grupām. 

▪ Ar vēsturi atpakaļ uz 1976, uzņēmumam ir plaša pieredze atvieglošanā, un ar 
nodaļām mehāniskās, metināšanas, namdara, montāža, iepakošanu, uzglabāšanu, 
loģistiku, pārstrādi, ēdnīcu operācijām un biroja/administrācija, kompānija piedāvā 
daudzveidību uzdevumus, kas ļauj daudziem, lai veicinātu darba izpildi, 
pamatojoties uz to kompetences līmeni un darba spējas. 

▪ Uzņēmumam ir veselīga un laba ekonomika, kas nodrošina finansiālu spēku, lai 
uzturētu mašīnas un iekārtas atjauninātas un modernas, kā arī nodrošinot telpu 
turpmākai izaugsmei un attīstībai uzņēmumā.

▪



KVALITĀTE UN UZLABOJUMI

▪ Grønneviken ir EQUARSE sertificēts uzņēmums.

▪ EQUAS Excellence sertifikāts ir piešķirts visiem pakalpojumu sniedzējiem, kas var 
pierādīt sniegumu, sasniegumu un nepārtrauktu uzlabojumu attiecībā uz desmit 
kvalitātes principiem, kas novēroti no trim dažādām perspektīvām: procedūra, 
īstenošana un Veiktspēju (pieeja, izvietošana, rezultāti). Equruff izcilību pārvalda 
Eiropas platforma rehabilitācijai (EPR) Briselē.

▪ Grønneviken sagatavots 2018 jaunu stratēģiju uzņēmumam-šajā stratēģijā, ir teikts, 
ka uzņēmumam jābūt ISO sertificēts ar 2020, lai palielinātu uzņēmuma tirgus 
pieejamību un nodrošinātu nepārtrauktu tirgus orientētus uzlabojumus un attīstību 
uzņēmuma nākotnē. 
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MŪSU DARBĪBAS JOMAS

Ēdnīcu

Grønneviken šodien Drifters trīs (3) ēdnīcas. 

Students ēdnīca pie Laksevåg vidusskolas vidusskola

Ēdnīcas pie Simonsviken biznesa parka

Internkantine Grønneviken, Damsgårdsvn.



MŪSU DARBĪBAS JOMAS

2) Mehāniskās

Mūsu mehāniskais seminārs atrodas Damsgårdsveien 227

Mums ir liels mašīnu parks un jāveic daudz dažādu misiju

Mūsu klientiem.

Ražošana ietver visu, sākot no mazām laika nišām līdz jaudīgiem darba

Naftas rūpniecībā izmantotās platformas.



MŪSU DARBĪBAS JOMAS

3) Metināms

Metināšanas departaments pieaug, un mēs esam nesen ieguldījuši

Jaunas iekārtas, lai palielinātu jaudu, kā arī piedāvāt vairāk pakalpojumus.

Mēs izgatavojam daudz vairāk nekā tas, ko mēs P.T. ir bildes of.



MŪSU DARBĪBAS JOMAS
4) Carpenter

Naktsmītne snekker izlido atrodas pilsētā Simonsviken.

Nodaļai ir bagāts mašīnu parks

Un var atņemt sarežģītus uzdevumus

salīdzinoši liela apjoma.



VAIRĀK NO CARPENTER



MŪSU DARBĪBAS JOMAS

5) Matvarehuset

Grønneviken un pārtikas noliktava ir partneri "Bergenas misijas" konkursa līgumā, kas 
ietver pārtikas ražošanu, iepakošanu un piegādi vecāka gadagājuma cilvēkiem un 
aprūpētājiem Bergenas pašvaldībā.

Grønneviken kopā ir 12 darba ņēmēji un supervizors, kas izvietots pārtikas veikalā šai 
misijai.



MŪSU DARBĪBAS JOMAS
6) & pakotnes montāža

Pakete un montāža atrodas adresē Damsgård

un pārvalda daudzus dažādus uzdevumus.

Uzdevumu izmaiņas dod iespēju daudziem

Par mūsu darbinieku piedalīšanos vērtības radīšanā.



& PAKOTNES MONTĀŽA



MŪSU DARBĪBAS JOMAS
7) Resirk-Tryg-hobijs

Grāmatu otrreizējā pārstrāde ir svarīga videi, un mūsu

Efektīvi darbinieki atņemt lielus apjomus katru gadu.

Labi zināms Tryg boja ir arī svarīga daļa no mūsu 

Tas ietaupa dzīvību un ir redzama ikona.

Līmes no beramkravu pildīšanas pudelēs, kā arī šo vielu iepakošana un marķēšana 

ir arī labi uzdevumi.

Nozvejas aprīkošana un uzstādīšana parādīs daļu no dažādības, ko mēs 

uzdevumus.



MŪSU DARBĪBAS JOMAS

8) transporta

Grønneviken ir četri (4) transportlīdzekļi, kas veic transporta misijas mūsu klientiem.

Fiksētie Komisijas par profesionālu Grāmatizdevēju, kā arī stabilu palaist fasētu dzijas 
Hillesvåg, ar attiecīgo vākšanu beramkravu dzijas iepakošanai.

Uzņēmumam šobrīd ir divas kravas automašīnas ar liftu, lielu furgonu un nelielu 
autobusiņu. Šofera uzdevumi tiek pieprasīti-pēc uzdevumus gan ar mūsu 
darbiniekiem, gan ATF dalībniekiem, un iespēja atrisināt transportēšanas uzdevumus 
mūsu klientiem dod mums vairāk uzdevumu, nekā mēs būtu bijis bez šī pakalpojuma.

Papildus tam, mēs piegādājam divas (2) lapu, nevis lai pārvadātu atbalstu NAV palīdzot 
Middelsentral kopā ar uzņēmuma Transporty (tagad pieder pārtikas noliktava)



VÅRE FORRETNINGSOMRÅDER
9) Måkestad

Zaļā Viken un Måkestad ir partneri konkursa
Noslēdziet līgumu pret Bergenas misiju. Šo īgums 
ir saistīts ar noliktavu un loģistiku Sausie, atdzesē 
un saldēšanas priekšmeti vienībām Bergenā
Pašvaldība.

Grønneviken ir 6 darbinieki un 1 darba līderis 
izvietoti Måkestad vairumtirdzniecība Pilsētā 
Blomsterdalen.



MŪSU DARBĪBAS JOMAS
10) rehabilitācija

Atzīšana ir liela un būtiska daļa Grønneviken AS.

Ar mūsu 97 VTA sēdekļi un 45 PAKAĻGALA sēdekļiem, darbības dotācijas no NAV un pašvaldība veido 
ievērojamu daļu no mūsu apgrozījuma-un bez mūsu VTA darbiniekiem un PAKAĻGALA dalībniekiem, 
zaļā Creek nebija pastāvējusi.

Mūsu organizācija ar saviem rehabilitācijas konsultantiem, kas seko VTA darbinieku īstenošanas 
sadaļai, rūpējas par saviem darbiniekiem un nodrošina, ka mums ir ražošanas jauda departamentos.

Mēs arī veiksmīgi mūsu PAKAĻGALĀ centieniem un tagad ir labi funkcionējošu komandu rehabilitācijas 
konsultanti, kas sniedz lieliskus rezultātus. Ar iekšējiem departamentiem mūsu dalībnieki var strādāt 
ekranēts kartēšanas fāzē-tuvu mūsu īstenošanas konsultantiem-mēs esam veikuši labus novērtējumus 
par katru dalībnieku, un ir savienoti tos labāk izvietošanai ārējo praksi mūsu partneriem.



MĒS VEIDOJAM VĒRTĪBAS AR IEKĻAUŠANU

Neviens nevar darīt visu, 

Bet ikviens var darīt kaut ko!

www.gronneviken.no / https://www.facebook.com/gronneviken/

http://www.gronneviken.no/
https://www.facebook.com/gronneviken/

