
Vi gir mennesker mulighet til arbeid og vekst

Tidligere Industriprodukter AS og Halden ASVO 
går inn i et femtiårsjubileum og markerer dette med nytt navn og logo. 
Målet med dette magasinet er at du skal bli litt bedre kjent 
med oss i Halden Arbeid og Vekst AS.
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Vi gir mennesker muligheter til arbeid og vekst. En ambisiøs og meningsfylt 

visjon for en arbeidsmarkedsbedrift.  I 50 år har Industriprodukter og Halden 
ASVO tilbudt tusenvis av haldensere både arbeid og 

muligheter for personlig vekst.

En rekke dyktige fagfolk har i årevis vist 
engasjement og glød for de som har falt 
utenfor det ordinære arbeidslivet i kortere 
eller lengre perioder. I jubileumsåret har 
Industriprodukter AS og Halden ASVO blitt 
til et nytt aksjeselskap «Halden Arbeid og 
Vekst AS», forkortet HAV. Vi har samtidig 
byttet navn og logo for å markere at en 
ny tidsepoke starter. For 50 år siden var 
hovedformålet til bedriften å gi arbeid til de 
som falt utenfor det ordinære arbeidslivet. 
I løpet av disse 50-årene har antallet som 
får varig tilrettelagt arbeid i selve bedriften 
blitt redusert, mens andelen av midlertidige 
arbeidstakere har økt kraftig. Dette er helt i 
tråd med endringene i samfunnet ellers. Fra 
å være en fast arbeidsplass for de mange, 
er formålet i dag å gi et midlertidig tilbud til 
arbeidssøkende, mens de forhåpentligvis er 
på vei til fast ansettelse i offentlig eller privat 
sektor. For 50 år siden var de fleste som fikk 
tilbud om aktivitet i Industriprodukter uten 
formell utdanning, mens andelen med formell 
utdannelse blant de arbeidssøkende i dag 
er mye høyere. Halden Arbeid og Vekst AS 
sitt opplegg er myntet på at de fleste som er 
innom oss på ett eller annet tidspunkt, skal 
raskt tilbake til det ordinære arbeidslivet 
etter at våre ansatte har gitt verdifull støtte til 
selvutvikling.

Et landskap hvor staten setter premissene for 
virksomheten og dermed inntektsrammene, 
gjør at styret og daglig ledelse hele tiden må 

være på vakt for å tilpasse seg endringer i 
rammene. Fra 1. juli i år er det full konkurranse 
mellom offentlige og private aktører i å tilby 
arbeidsmarkedskurs. Fordelen til HAV er at 
vi har 50-års erfaring som bedrift, og flere 
100-års samlet erfaring blant de ansatte i 
organisasjonen. Vi står derfor godt rustet 
i kampen om å gi det beste tilbudet til 
arbeidssøkende.  

For oss er det viktig å ligge i forkant av 
utviklingen. Mange styreledere og daglig 
ledere i attføringsbedriftene har gått til 
kraftige angrep på Regjeringen for å slippe 
til private aktører fordi dette vil underminere 
hele fundamentet for attføringsbedriftene. 
HAV har sett denne utviklingen komme 
over tid, og vi tilpasser vår organisasjon og 
virksomhet deretter. Vi mener også at det er 
uklokt å kommersialisere attføringsarbeidet 
over natten uten grundigere utredning. 

HAV har de siste årene gjort en rekke 
strukturelle endringer for å tilpasse 
seg en ny tid. Vi har gradvis avviklet 
industriproduksjonen og heller satset på å 
utvikle og bistå enkeltmennesket til å være 
selvhjulpne og mestre sine egne liv. 

Arbeidslivet består av færre mennesker som 
går inn og ut av fabrikkporter. Når under 
10% jobber i industrien, kan vi ikke ensidig 
fortsette å utdanne mennesker til å jobbe 
i industrien. Over 70% av alle arbeidende 

mennesker jobber i dag i tjenesteytende 
virksomheter i offentlig eller privat regi. Vi må 
derfor tilrettelegge for aktiviteter som bistår 
den enkelte til å få jobb i denne sektoren. 
Det krever dyktige medarbeidere i HAV som 
kan skreddersy individuelle opplegg for hvert 
enkelt menneske så han eller hun kan lykkes i 
arbeidslivet. Alle i HAV har gitt, og vil fortsette 
å gi mennesker muligheter til arbeid og vekst.  

Jeg vil takke våre eiere Halden kommune og 
vår desidert viktigste samarbeidspartner NAV 
for et godt samarbeid gjennom flere tiår med 
et ønske om å fortsette det gode samarbeidet. 

Carsten Dybevig
Styreleder

Vår visjon er å være en ledende arbeids-
markedsbedrift som gir enkeltmennesket 
muligheter til arbeid og vekst.
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Halden Arbeid og Vekst AS fyller 50 år i år. De fleste av Haldens innbyggere kjenner nok 
vår bedrift som Industriprodukter AS, IPAS eller som Halden ASVO. Mange i Halden har en 
eller annen gang i livet vært i kontakt med oss, enten for å få arbeidsrettet bistand eller 
for å benytte seg av våre produkter eller tjenester. En opptelling viser, at vi i 2014 var i 
kontakt med ca 1000 haldensere i forbindelse med arbeidsrettet bistand. 

Vår eier, Halden kommune, ønsket for 50 år siden å etablere en lokal bedrift som jobbet 
aktivt med å bistå innbyggerne med å komme i arbeid eller gi et varig tilbud til de som 
trengte et tilrettelagt arbeidsmiljø.  

Behovet for en slik bedrift er like stort i dag, 50 år senere. Arbeidslivet har gjennomgått 
store endringer på 50 år. Det er andre krav og forventninger til dagens arbeidssøkere enn 
det var i 1965. Arbeidsmarkedet er svært forandret, tenk å lete blant ledige stillinger for 
50 år siden og i dag. 

Utviklingen i samfunnet og på arbeidsmarkedet vil nok dessverre fortsatt vil være slik 
at det er mennesker som vil ha behov for hjelp å støtte til å komme i arbeid og til å bli 
stående i arbeid. Det er med på å danne grunnlag for et videre behov for en bedrift som 
vår. Men vi må være gode på det vi driver med.  I dag og i fremtiden vil konkurransen 
om å få levere tjenester til NAV bli tøffere og tøffere. Når stadig flere tiltak settes ut på 
anbud, blir fokuset på pris større og større og her må vi være konkurransedyktige. En 
forutsigbarhet som vi hadde for bare får år siden, er borte. Vi er positive til framtida til 
bedriften, og ser at den vil bli krevende.  

Halden Arbeid og Vekst er en svært viktig bedrift for Halden kommune. Vi er en bedrift 
som kommunen eier og som er etablert for å hjelpe innbyggere i kommunen ut i arbeid. Vi 
sysselsetter mange som ellers ville hatt behov for andre kostbare tjenester fra kommunen 
og vi utfører en rekke oppdrag for kommunen.  Vi har en lokal tilhørighet som ingen andre 
innen vår bransje i Halden.  Og vi er selvfølgelig en forholdsvis stor arbeidsgiver som 
skaper skattekroner inn i kommunekassa. 

I jubileumsåret bytter vi navn. Vårt hovedfokus og grunnlag som bedrift, er den jobben vi 
gjør for menneskene som kommer til oss. Det signaliserer vårt nye navn med sitt fokus 
på arbeid og vekst. I tillegg er vi stolte leverandører av en rekke produkter og tjenester. 
Målet med dette magasinet er at du skal bli litt bedre kjent med oss i Halden Arbeid og 
Vekst AS. 

Hanne Lind
Daglig leder

Velkommen til 
Halden Arbeid og Vekst AS 

Innhold

Vi på Halden Arbeid og Vekst er stolt av at en av 
våre ansatte har tatt alle bildene i magasinet. 

Alle bildene er fra vår hverdag og av våre deltakere og ansatte. Tor Buckholm som til daglig 
jobber som arbeidsleder på Halden ASVO med ansvar for hagen på Rød og renhold i deler 
av Halden sentrum, er fotografen bak alle bildene. Alle bildene på vår hjemmeside www.
arbeidogvekst.no er også tatt av Tor. Vi synes egne fotografier gir et personlig preg på magasin 
og hjemmeside.

Halden Arbeid og Vekst AS
Båstadlundveien 6A
1781 Halden

Tlf: +47 69 21 30 00
firmapost@arbeidogvekst.no
www.arbeidogvekst.no
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Tre sosialsjefer fikk i oppdrag å utrede mulighetene 
for etablering av det man den gang kalte vernede 
arbeidsplasser. Utredningen ble lagt frem og 
vedtatt i de tre kommunene. Konstituerende 
generalforsamling ble avholdt 2.januar 1965.

Følgende var til stede på generalforsamlingen:
• Berg Kommune: Ordfører Erling Andreassen 

og installatør Aksel Elisenberg
• Halden Kommune: Ordfører Arne Fredriksen 

og rådmann Oddvar Jacobsen
• Idd Kommune: Ordfører John Fjeldvik, 

kontorsjef Arne O.Bakke og  sosialsjef 
Arnstein Nilsen

Man inngikk følgende stiftelsesoverenskomst:
1. Selskapets navn skal være Industriprodukter AS
2. Selskapets formål er å drive fabrikasjon, 
omsetning og annen virksomhet som 
kan øke mulighetene for sysselsetting av 
yrkesvalghemmede og mindre arbeidsføre.
3. Selskapets aksjekapital skal være kr.150 000,- 

fordelt på 150 aksjer a kr.1000.- fullt innbetalt og 
lydene på navn. 

Følgende medlemmer ble valgt til styret:

Medlemmer
Ordfører John Fjeldvik, styreformann  
Rådmann Oddvar Jacobsen, nestformann  
Kalkulatør Aslak Backe
Overingeniør Erik Erichsen
Direktør Arnold Wiig

Varamedlemmer 
Kontorsjef Arne O.Bakke
Ordfører Arne Fredriksen
Installatør Aksel Elisenberg
Bestyrer Torolf Olsen
Disponent Ragnar Andersen

Rolf Renstrøm ble ansatt som bestyrer av bedriften 
i mai 1965

Den første virksomheten startet med 
sysselsetting av 4 personer i Tistedal. Allerede 
fra starten samarbeidet bedriften med i 
næringslivet i Halden.  
Den første spede virksomhet begynte i 
yrkesskolens gamle bygg i Tistedal. Det startet 
med en liten porteføljeavdeling som sysselsatte 
tre kvinner og en mann, og oppdragsgivere var 
fra industrien i Halden. Lokalene egnet seg lite 
til denne virksomhet og bedriften ble derfor 
flyttet til Tistedalsveien 6, som tidligere ble kalt 
Interneringen. 

Arbeidsoppgavene ble nå utvidet til 
elektromontering for Jøtul og Arnold Wiigs 
Fabrikker i tillegg til porteføljearbeid for Cato 
Ringstad. Lokalene var også her en dårlig løsning 
og styret besluttet å bygge nytt industribygg på 
Sørliefeltet. 

ET HISTORISK TILBAKEBLIKK 
av Lodver Hagen, direktør ved Industriprodukter AS i 24 år. 

Opprinnelsen til bedriften begynte med en ide om å skape et tilbud om arbeid og 
aktivitet for fysiske handikappede i de tre kommunene Berg, Halden og Idd. Dette 

var helt i tråd med dagens IA avtale, hvor arbeid til personer med 
redusert funksjonsevne er et mål. 

Bedriften vokser seg større, og bygger et stort 
og flott bygg på Svinesundsveien. 
I 1970 flyttet bedriften inn i nytt bygg i 
Svinsundveien 328 på 1100 kvm. Dette 
industribygget ble senere utvidet tre ganger til 
3100kbm. I den første tiden ble det produsert 
binnsåler til skoindustrien, porteføljeprodukter, 
og søm av engangs-produkter, vikling av motorer 
og salg og service motorsager/hageutstyr, men 
hovedvekt på tynnplatebearbeiding og lakkering. 
Dette var en uholdbar produksjonsvirksomhet 
og bedriften besluttet derfor å effektivisere 
produksjonen innen tynnplatebearbeiding og 
elektro. 

Sørliveien 74 ble kjøpt og utvidet til 2000kvm 
og her ble elektroavdelingen videre utviklet og 
cateringavdelingen fikk tidsmessige lokaler. 

Attføringsavdelingen blir etablert som egen 
avdeling. 
Det er nok en gang spennende å se hvordan 
bedriften har vært tidlig ute og i forkant av 
utviklingen på attføringsområdet. Lykketreff 
eller forutseende, det sier vi ikke noe om, men i 
desember 2014 legger dagens Regjerningen frem 
en Stortingsproposisjon som foreslår å opprette et 
nytt arbeidsrettet tiltak, AFT, arbeidsforberedende 
trening. 

Avdeling for arbeidsforberedende trening ble 
etablert 1990 i leide lokaler i Isebakkeveien 
50 og ble senere flyttet til egne lokaler i Sørli 
veien78 sammen med en monteringsavdeling for 
postbokser.
Bedriftens hovedmålsetning var å gi mennesker 
som hadde vanskeligheter med å tilpasse seg 

arbeidsmarkedet, et godt yrkesmessig tilbud 
om attføring. Dette innbar arbeidstrening og 
kvalifisering med sikte på å delta i det ordinære 
arbeidsmarked.

Varierende rammebetingelser. 
Regelverk og lønnssystemer for attføring har 
siden starten blitt endret mange ganger. Dette 
har ført til større krav til bedriftens kvalifiserings- 
og fagopplæringspersonell og økt krav til 
kompetanse i produksjonen. På bakgrunn 
av dette har bedriften gjennom mange år 
tilrettelagt for kompetansegivende studier, så 
vel innen produksjon som attføring. Gjennom 
bedriftens produksjon kunne en tilby mange 
typer kvalifisering og spesifikke fagområder 
som metallvareproduksjon, platearbeiderfaget, 
material- og administrasjonsfaget, kokkefaget og 
kontorfaget. Avdeling for arbeidsforberedende 
trening, AFT, ble utvidet til et senter for individuell 
kartlegging og tilrettelegging for personlig 
utvikling med kompetansegivende kurs innen 
truckføreropplæring, datakortet, arbeidsnorsk, 
jobbsøk og mestring. 

Bedriftens økonomiske situasjon var, som ved 
andre bedrifter vanskelig i starten. Bedriften fikk 
tilskudd fra staten til nytt industribygg i Svinesundv 
328. De senere kjøp og utvidelser har blitt 
finansiert med egne midler og lån. Personer under 
attføring har hatt lønnstilskudd fra staten etter 
fastlagte kriterier.

Bedriftens innvesteringer i teknisk avanserte 
maskiner og utstyr, samt stor engasjement fra alle 
ansatte i bedriften, la grunnlaget for en positiv 
økonomisk utvikling gjennom mange år. Det er 

imidlertid nødvendig å tilpasse bedriftens aktivitet 
utfra den strukturelle utvikling i samfunnet og 
de endringer som bedriften har gjennomført den 
senere tid er viktig for den fremtidige utvikling. 
Halden kommune er fortsatt eneeier av bedriften.

Bedriften utvidere ytterligere i flere retninger. 
Halden kommune ønsket som eier av både Halden 
ASVO AS og Industriprodukter AS å gjennomføre en 
fusjon med de to kommunalt eide aksjeselskapene. 
I 2008 ble Halden ASVO AS fusjonert med 
Industriprodukter AS. Dette ga et enda 
bredere grunnlag for å levere gode tjenester til 
arbeidssøkere som kom til bedriften, og en mer 
effektiv drift. I tillegg til et bredere tilbud og en 
større virksomhet, har bedriften de siste årene 
også satset tungt på å få arrangere arbeidsrettede 
tiltak som er lagt ut på offentlige anbud. Det har vi 
lykkes godt med. Det har vært en bevisst satsing 
da tidligere skjermede tiltak som bedriften var 
alene om, nå legges ut på anbud i et åpent marked. 

Med navneskiftet i 2015 og 50 års jubileet 
ønsker vi at Haldens befolkning skal bli enda 
bedre kjent med vår virksomhet.       

Styreformenn:     
John Fjeldvik 1965-1995    
Svein Olausen 1995-1999    
Carsten Dybevig 1999-2001    
Torhild johnsen 2001-2003    
Erik Milde 2003-2007    
Per Kristian Dahl 2007-2010             
John Østensvig 2010-2011
Carsten Dybevig 2011 – d.d.
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DAGENS ATTFØRING 
Hva møter deg som arbeidssøker når du kommer til oss? 

Vår visjon er å være en ledende og nyskapende 
attføringsbedrift som gir enkeltmennesket 
muligheter til arbeid og vekst. Vår kompetanse, 
erfaring og interesse for nyskapende arbeid skal gi 
kvalitet og resultater i møte mellom arbeidssøker 
og vår veileder. 

I tillegg til butikken Miljøhuset, er bedriftens 
kompetansesenter lokalisert i 1. og 2.etasje i Os 
Alle 13. Her sitter våre dyktige veiledere som 
tar imot arbeidssøkere som søkes inn til oss fra 
NAV. Her har vi kurslokaler og møterom. Vi har 
datarom til våre arbeidssøkere, vi har en ansatt 
fysioterapeut som kan lage en arbeidsrettet 
helseplan, vi har egnet trimrom hvor våre 

arbeidssøkere kan være med på yoga og 
avspenning. 

Alle våre arbeidssøkere blir tildelt en personlig 
veileder. Arbeidssøker og veileder jobber 
sammen mot målet om arbeid. Våre veiledere er 
sertifiserte karriereveiledere som er eksperter på 
jobbsøk prosessen. Vi lager individuelle planer 
sammen med arbeidssøker og yter bistand ut i fra 
individuelle behov. 

Vi jobber aktivt med å bygge og videreutvikle 
kompetansen i bedriften. Halden Arbeid og vekst 
AS sin viktigste ressurs er våre ansatte. Den 
kompetanse de innehar og den bistand de yter 
våre arbeidssøkere er vår måte og innfri vår visjon 
på. 

Alle våre 
arbeidssøkere blir 
tildelt en personlig 

veileder

“

““

Halden Arbeid og Vekst AS er den største aktøren i Halden på å gi bistand 
til arbeidssøkere på vei ut i arbeid. Akkurat nå samarbeider vi med ca. 300 
arbeidssøkere og en rekke arbeidsgivere. 

Hei!
Ville bare si ifra at jeg har vært 8 uker hos dere på tidligere IPAS (nå Arbeid og Vekst). Jeg er bare nødt til å skryte 
av den profesjonelle oppfølgingen jeg har fått av min veileder med nyttige temaer som har gjort meg mer bevisst 
på hvordan jeg skal legge opp min hverdag med mine helseutfordringer. Jeg har kronisk bekkenplager samt 
hofteplager etter en operasjon som ikke helt gikk etter planen da jeg var liten. Jeg har alltid vært glad i å trene og 
hold meg i form, men ikke alltid vært like flink til å sette grenser. Nå har jeg funnet en måte å balansere dette i min 
hverdag, slik at jeg fremover skal kunne fungere best som en god arbeidstaker, god mor samt en god kjæreste for 
min mann samtidig som jeg får tid til å ta vare på meg selv med riktig opptrening. Synes også veilederne jobbet 
veldig bra også i team og jeg hadde alltid noen jeg kunne drøfte min situasjon med, enten på kurset og også ellers. 
 
Tusen takk for at jeg fikk være med på dette. Annette Levang Fagerli

Veldig fornøyd med hvordan veilederne har tatt meg imot, 
og laget et opphold og en plan som har fungert veldig bra for 
meg etter de forholdene som har vært. Måten jeg har blitt 
behandlet på. Omsorgsfullt og profesjonelt
Historikk for Industriprodukter AS

Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS)
Målet med APS er å komme i lønnet arbeid. APS er 
et tiltak for deg som har behov for arbeidstrening. 
Du og din veileder finner sammen ut hva slags 
arbeid og oppgaver du ønsker å prøve.  Er det 
vanskelig å vite hva som er aktuelt, tilbys du 
karriereveiledning. Du kan få hjelp til å skrive 
søknader, cv og intervjutrening. APS er tilpasset 
dine ønsker og behov.

Avklaring 
Målet med dette tiltaket er å avklare din 
arbeidsevne og å legge en plan for veien videre 
mot et lønnet arbeid.  Din veileder kan tilby deg 
karriereveiledning for å finne frem til aktuelle yrker 
og bransjer. Du har muligheten til å prøve deg i 
arbeid gjennom arbeidstrening i bedrift.  Du kan 
få hjelp til å skrive søknader, cv og intervjutrening. 
Tiltaket tilpasses dine ønsker og behov.

Oppfølging og arbeid med bistand (AB)
Måler med tiltaket er å finne en jobb som passer 
for deg. Tiltaket passer for deg som trenger støtte 
for å skaffe eller beholde en jobb, og som har 
behov for mer omfattende oppfølging enn det NAV 
kan tilby. Tiltaket skal være tilpasset dine behov 
ut fra mulighetene dine på arbeidsmarkedet. En 
veileder hjelper deg i jobbsøkerprosessen. Du kan 
få hjelp til å skrive søknader, utarbeide cv, kontakte 
arbeidsgivere og trene på intervjusituasjon ■ 

Individual Placement and Support - IPS
Målet er lønnet arbeid etter dine forutsetninger og 
ønsker. Målgruppen er personer med moderate til 
alvorlige psykiske lidelser i aktiv behandling hos 
våre samarbeidspartnere på Halden DPS og SMP. 
Din jobbspesialist søker aktivt opp arbeidsgivere 
for å avdekke muligheter i arbeidsmarkedet som 
matcher din kompetanse og egenskaper.

Kvalifisering 
Måler med tiltaket er å finne en jobb som passer 
for deg. Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift skal 
gi deg høyere kompetanse. Kompetansehevingen 
skjer gjennom tilrettelagt opplæring og 
arbeidstrening i et reelt bedriftsmiljø i 
arbeidsmarkedsbedriften. Som deltaker i 
kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift er du 
midlertidig ansatt i bedriften med arbeidskontrakt 
når det gjelder lønn og andre arbeidsvilkår.

Varig tilrettelagt arbeid (VTA)
Varig tilrettelagt arbeid kan være aktuelt for deg 
dersom du har, eller i nær framtid ventes å få 
innvilget uførepensjon og du har behov for spesiell 
tilrettelegging og oppfølging. Som deltaker i 
varig tilrettelagt arbeid er du en arbeidstaker i 
henhold til arbeidsmiljøloven, og du skal ha en 
arbeidskontrakt. Vi tilbyr arbeid innen en rekke 
fagområder og bransjer ■ 

Tilrettelagt arbeid
Tiltaket gir mulighet for tilrettelagt arbeid og 
tett oppfølging for deg som har varig nedsatt 
arbeidsevne og små muligheter for å komme i 
ordinært arbeid. Du jobber hos oss og mottar 
vanlig lønn, og målet med tiltaket er å gi deg 
høyere reell og formell kompetanse.

Lærekandidat
Nå er det muligheter til å ta videregående 
opplæring der målet ikke er hele, men deler 
av en læreplan for bedrift. Ordningen kalles 
grunnkompetanse. Kontrakten som skrives er en 
opplæringskontrakt, og de som er innenfor denne 
ordningen er lærekandidater.  Hvor store eller 
hvilke deler av læreplanen lærekandidaten skal 
ha opplæring i er individuelt og avtales mellom 
lærekandidat og oss. Den formelle godkjenningen 
av opplæringskontrakten gjøres av Østfold 
Fylkeskommune. Også denne opplæringen 
avsluttes med en prøve; en kompetanseprøve.

KORT INFO OM VÅRE TILTAK:

Vi tilbyr bistand til rekruttering. 
 Kanskje vi har den ansatte du leter etter? Vi har 
daglig kontakt med over 300 arbeidssøkere. Vi 
kjenner våre arbeidssøkere godt, hver veileder 
har en tatt dialog med sine arbeidssøkere. Våre 
arbeidssøkere er fra 16 år til 66 år, mange har lang 
arbeidserfaring, mange er godt utdannet og de 
fleste har et sterkt ønske om å komme i jobb. 
 
Vi tilbyr ulike fleksible ordninger med mulighet 
til blant annet en kort utprøvingsavtale med 
arbeidsfaglig oppfølging fra veileder på Halden 
Arbeid og Vekst AS.
 
Gjør Halden Arbeid og Vekst AS til din fremtidige 
jobbpartner! Vi tilbyr veiledning, opplæring og 
kvalifisering. Vårt mål som attføringsbedrift er å 
være karriererådgiver for hver enkelt arbeidssøker. 
Vi legger stor vekt på å bli kjent med våre arbeids-
søkere, kartlegge deres ressurser og hva de trives 
med - som en garanti til våre jobbpartnere.
 
Fordeler for arbeidsgiver
• Mulighet for kort utprøving av arbeidstaker 

før eventuell fast ansettelse.
• Ikke arbeidsgiveransvar i utprøvingsfasen.
• Spar tid og ressurser på rekruttering av nye 

medarbeidere.
• Snarlig tiltredelse.
• Sikrer rekruttering.
 
En ansettelse er både tidkrevende og kostbar. La 
Halden Arbeid og Vekst AS hjelpe deg.
 

Opplæring og Arbeidspraksis
Arbeidspraksis er et virkemiddel på veien mot jobb. 
Det er ingen kostnad knyttet til praksisen, bortsett 
fra opplæring.  Arbeidspraksis blir en vinn-vinn 
situasjon. Arbeidssøker får lære noe nytt og får ny 
frisk jobberfaring. Arbeidsgiver blir på sin side kjent 
med en mulig ny ansatt på en svært god måte.
Halden Arbeid og Vekst AS ønsker å knytte til seg 
bedrifter som over en kortere eller lengre periode 
har behov for arbeidskraft.
Med mange arbeidssøkere innom Halden Arbeid og 
Vekst AS i løpet av året, kan vi formidle arbeidskraft 
innenfor et bredt spekter av bransjer. Både hel– og 
deltid.
Statsminister Erna Solberg la i sin nyttårstale vekt 
på at arbeidslivet må slippe inn og gi rom for å gi 
en person med hull i cvèn en sjanse. 

Vi kan hjelpe deg med 
karriereveiledning 
Veilederne på Halden Arbeid og Vekst AS er 
sertifiserte karriereveiledere og har mange års 
erfaring i karriereveiledning.

Karriereveiledning er en av de faglige 
grunnsteinene i fremtidens attføring. 
Attføringsbedriftene i Norge var blant de første som 
tok tak i karriereveiledning. Bransjen utviklet kurs 
som baserer seg på de moderne definisjonene av 
karriereveiledning fra EU, Australia og USA, hvor 
karriereveiledning sees på som opparbeidelse 

av karriereferdigheter (career Mangement skills, 
CMS) hos veisøker. Våre veiledere er sertifisert 
i det strukturerte karriereveiledningsverktøyet 
Structured Career Interview (SCI). Kursene er 
senere også utviklet til høyskolestudier i samarbeid 
med blant annet Høyskolen i Østfold.  

Karriere omhandler om mer enn yrkesvalg. Det er 
viktig å kjenne til hva som motiverer og oppleves 
som meningsfylt, både på jobb og i fritiden. Det er 
først når man finner balansen mellom jobb og fritid 
at man kan bruke sine ressurser hensiktsmessig. 
Vår karriereveiledning gir mulighet til å bli bevisst 
sine styrker og muligheter, og gir den motivasjonen 
man trenger for å ta valg som er riktige. De som 
klarer omstillinger og endringer i samfunnet, har 
ferdigheter i å definere seg selv og bruke den 
kunnskapen til å orientere seg om muligheter, ta 
valg og være i yrkes og skoleroller gjennom livet.

Vi benytter oss av kartleggingsverktøyet WIE 
(Work Interest Explorer), som er et unikt profil- 
og samtaleverktøy som effektivt fremmer 
bevisstgjøring rundt egne utviklingsmuligheter 
og karrierevalg. Et profesjonelt nettbasert 
karriereveiledningsverktøy. WIE er et verktøy som 
kan brukes både i forhold til karriereveiledning 
og kompetanseutvikling. WIE kartlegger verdier, 
interesser og personlige preferanser i jobb og 
privat med det formål å:

•    se nye muligheter i jobb, studier og fritid
•    fremme motivasjon, mestring og engasjement

ARBEIDSGIVERE ER SAMMEN MED NAV VÅR VIKTIGSTE SAMARBEIDSPARTNER 
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Tett kontakt med arbeids-givere og kunnskap om arbeidsmarkedet 
er en avgjørende suksessfaktor for at vi skal lykkes med å bistå våre 

arbeidssøkere i jakten på arbeid. 

 I 2014 var vi delaktige i at 90 personer gikk til lønnet arbeid når de avsluttet i 
tiltak hos oss.  

Som medlemsbedrift i NHO og Attføringsbedriftene, jobber vi aktivt med 
prosjekt «Ringer i Vannet». Ringer i Vannet driftes av NHO Service, og er NHOs 
strategi for å bidra til at de som har falt ut av arbeidslivet, kommer tilbake 
i jobb. Her er det store økonomiske og menneskelige gevinster og hente. 

Strategien sørger for at næringslivet får bistand og veiledning ved ansettelse 
av kandidater fra attføringsbedrifter. 

Vi har i dag flere samarbeidsavtaler og tett kontakt med bedrifter i Halden, men 
ønsker oss enda flere. Alle våre arbeidssøkere følges tett opp av en veileder 
som også er en ressursperson for en aktuell arbeidsgiver. Vi trenger flere som 
tar et ansvar for de med «hull i CV-en». 

Jan Roger Eriksen, daglig leder i Mekanisk Service Halden as beskriver Ringer i 
vannet og bruken av arbeidspraksis som en vinn-vinn-situasjon. Jobbsøker får lære 
noe nytt og får ny frisk jobberfaring. Arbeidsgiver blir på sin side kjent med en mulig 
ny ansatt på en svært god måte.

Mekanisk Service Halden leverer tjenester innen CNC maskinering, sveising, 
valseservice, industrivedlikehold, konstruksjon, deleproduksjon og balansering. 

Hvis du ser et nåværende eller fremtidig behov for arbeidskraft, så er det 
ingenting å lure på, sier han. - I tillegg til at du tar samfunnsansvar, gir du noen 
mulighet til å ha noe å gå til, framfor uvissheten ved å gå hjemme.
 Det er heller ingen kostnader knyttet til rekrutteringen, bortsett fra opplæring. 

Det er viktig at arbeidsgiver har reelle og konkrete arbeidsoppgaver, dersom 
de skal ta imot noen i praksis. Det må ikke bli slik at utplasseringen oppfattes 
som et ”oppbevaringsplass” i en periode.

Ved en ansettelse vet du nøyaktig hva du får, og hva personen du eventuelt 
ansetter står for. En vanlig ansettelsesprosess kan være dyr, og i verste fall slå 
uheldig ut. Ved bruk av arbeidspraksis får man mulighet til å bli kjent på en 
helt annen måte, det å vite at det kan være et mulig vikariat eller fast jobb i 
sikte, etter en praksisperiode, gjør noe med den som er i praksis – her kan de 
virkelig få sjansen til å vise seg frem sier Eriksen.

Samarbeidet med Halden Arbeid og Vekst AS gjør rekrutteringsarbeidet vårt 
mye enklere.

Vi har nylig ansatt en arbeidstaker i bedriften etter en praksisplass via Halden 
Arbeid og Vekst AS. 

Navnet Miljøhuset har flere betydninger. Miljøhuset 
har som mål å medvirke til at avfallsmengden i 
Halden reduseres gjennom økt gjenbruk, gi nyttig 
arbeidstrening til arbeidssøkerne som kommer til 
oss og tilby en arbeidsplass med et godt miljø.

På Miljøhuset kan privatpersoner og bedrifter 
gratis levere gjenstander til gjenbruk, som for 
eksempel møbler, sykler, sportsutstyr, klær, bilder, 
filmer, bøker, kopper og kar. Du er med på å spare 
miljøet ved gjenbruk. Vi tar ikke imot hvitevarer 
eller gjenstander som ikke lar seg reparere uten 
videre kostnader. Vi henter også dødsbo. Hente- og 
bringeoppdrag gjøres etter avtale.

Første driftsår beregnet vi at vi bidro til gjenbruk av 
30 tonn brukte møbler og gjenstander

I 2009 åpnet vi dørene til Miljøhuset i Os Allé 13. Miljøhuset er et skatte-kammer. 
Her finner du skatter fra mange tiår tilbake i tid til en billig penge. Skatter som 
både kan ha stor økonomisk verdi og skatter med stor affeksjonsverdi, fordi de 
bringer frem minner fra en svunnen tid. 

MILJØHUSET

Varene på Miljøhuset klargjøres for salg.
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Alt fra bryllupsmiddager, innovative bufféter, 
julebord, koldtbord, snitter, smørbrød og spenstige 
tapasmenyer, til overtids- og møtemat for firma og 
bedrifter. Vi leverer 7 dager i uken til avtalt tid. I 
tillegg til catering driver vi flere kantiner og kafeer 
i Halden. Du treffer oss på Sørliekafeen, Rådhus 
kafeen, Busterudgata kafeteria, Kafe Trivsel og på 
Karrestad kantine.

Produksjon av mat og opplæring i matfag er en 
glimrende og relevant arbeidstreningsarena for 
våre arbeidssøkere som trenger arbeidstrening 
og kompetanseheving. Mennesker lever av mat, 
og vi vil alltid trenge arbeidskraft som bidrar til 
produksjon av mat. Ikke minst har alle nytte av å 
kunne lage mat hjemme. Som godkjent lærebedrift 
har vi både lærlinger med mål om fagbrev og 
lærekandidater med mål om kompetansebevis.

   

• Vi driver Karrestad kantine for Halden 
kommune. Vi tilbereder mat til beboere ved 
Karrestad sykehjem. De fleste beboerne 
spiser sammen i kantina slik at de får et 
sosialt felleskap ved hvert måltid.

• Vi driver Cafe Trivsel i Hagegata. Den er 
åpen mandag til fredag fra 09.00-15.00. 
Kafen er åpen for alle, og er et godt tilbud 
til de som bor i området. Mulig å få kjøpt 
varme og kalde retter samt kaker til 
kaffen. Det er også mulighet for å bestille 
matpakker og lignende til arbeidsplasser.

• Vi driver Busterudgata Café. I november 
2014 tok vi over driften av kafeen i 
Busterudgata. Der kan alle som har lyst på 
tradisjonell middagsmat ta turen innom. 
Hver onsdag serverer vi flesk med bønner 
og duppe. Det er svært populært. Vi har 
åpent alle hverdager og søndager. Vi er 

stedet for en tradisjonell søndagsmiddag. 
Kafeen drives av catering avdelingen, og er 
en fin treningsarena for våre lærlinger på 
veien til et fagbrev. Vi leier også ut lokalene 
til ulike samlinger og arrangement. 
Velkommen til god og tradisjonell mat i 
Busterudgata.

Catering&

kantinedrift
Med et moderne kjøkken og god mat av høy kvalitet, er Halden Arbeid og Vekst AS en komplett 
leverandør av catering i Halden. Vi tilbyr utsøkte menyer for alle anledninger.

VÅRMENY.NO

PALS KAN KAFFE!
Vi produserer kvalitetskaffe 
basert på kaffebønner fra alle 
verdenshjørner i vårt eget 
kaffebrenneri i Asker. Med 
over 50 års erfaring har vi god 
ekspertise og kunnskap om kaffe, 
og et bredt utvalg kaffevarianter:

• 12 typer traktekaffe. 
• 4 typer espresso + 3 typer 

importert espresso.

Kontakt Jørn Tronrud, 
distriktsansvarlig i Østfold

tlf. 92 41 10 03

Kontakt oss neste 
gang du skal bestille 

mat da vel!

“

Katrine og arbeidsleder Tommy gjør i stand en blomst 
av grønnsaker som skal pryde et av våre koldtbord.

Tonny og Sven Erik lager fantastiske 
snitter som skal ut til sultne kunder.
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I dag er Halden ASVO en avdeling på 
Halden Arbeid og Vekst som ledes av Per 

Kristian Dahl. Avdelingen har 13 ansatte. 
Halden ASVO er en institusjon i Halden. 

Våre arbeidstakere, kledd i godt synlig gult 
reflekstøy, har i en årrekke vært til stede i 

Halden sentrum. Våre arbeidstakere bidrar til 
å holde byen ren og fin for byens innbyggere og 

dem som besøker oss.  Bilene våre er på farta fra 
morgen til kveld med våre blide arbeidstakere ute på 

oppdrag.  

Arbeid på Halden ASVO tilbys personer som er innvilget 
uførepensjon, og som har behov for en arbeidsplass der 

oppgavene er individuelt tilpasset. Arbeidet skal bidra til å 

opprettholde og utvikle den enkeltes ressurser og kompetanse 
gjennom kvalifisering og tilrettelagte arbeidsoppgaver. Andre 
viktige oppgaver vil være sosial trening og motivering. 

PÅ Halden ASVO er 48 personer ansatt på tiltaket Tilrettelagt 
Arbeid. 

10 personer er ansatt på tiltaket Tilrettelagt Arbeid. 

Arbeid Først tar imot inntil 15 arbeidssøkere. 

Vi har pr i dag 15 lærekandidater tilknyttet Halden ASVO. 

Til sammen er ca 90 personer i aktivitet gjennom Halden ASVO.

Tidligere var Industriprodukter AS og Halden ASVO 
AS to selvstendige bedrifter som begge var eid 100 % 
av Halden kommune.  Begge bedriftene jobbet med 
arbeidsrettede tiltak for NAV og kommunen. I 2008 var 
det noen kloke hoder som fik ideen om at det ville være 
gunstig å slå disse bedriftene sammen til en bedrift. På 
bakgrunn av dette, fusjonerte bedriftene i 2008. 

VARIG TILRETTELAGT ARBEID

Huu beskjærer trærne på Rød 
Herregård.

På farta fra 
morgen til 

kveld

“

GRATULERER

MED 50 ÅRS 

JUBILÉET!

STRAUM FRÅ SUNNMØRSALPANE
Vi leverer straum til Halden Arbeid og Vekst AS, og det er vil stolte av. 

Tussa tilbyr både bedrifter og private billige straumavtaler med vatn 

hausta frå dei mektige Sunnmørsalpane.

Bestilling: tlf 70 04 63 00 eller www.tussa.no

VÅR ERFARING - DIN TRYGGHET
Halden Auto AS

Sørlifeltet, 1789 Berg
Tlf.: 69 17 29 70 www.haldenauto.no
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• Utvendig vask
• Innvendig vask
• Motorvask
• Innvendig rens
• Utvendig vask og polering
• Utvendig vask, rens, lakkrens og polering
• Utvendig vask, rens, lakkrens, polering og voks
• Skinnpleie
• Luktsanering
• Utvendig og innvendig polering

BILPLEIEAVDELING

Etter en lang vinter 
trenger bilen en «makeover» 

Saltede veier og mye ruskevær tærer på bilen, 
både utvendig og innvendig. I Båstadlundveien har 
vi en bilpleieavdeling med dyktige ansatte med 
lang erfaring. 

Vi benytter kvalitetsprodukter når vi utfører jobben. 
Utvendig og innvendig vask, polering og rens av 
seter utføres av erfarne og dyktige medarbeidere.  

Vi tar på oss oppdrag for private og firmaer. Mange 
faste kunder er et godt kvalitetstegn. Ingen jobb for 
liten eller for stor. 

Kontakt oss for et godt tilbud. 

Kjetil i gang med vask 
av bil, ikke forstyrr 

meg når jeg jobber.

“

Du har garantert sett våre ansatte 
dersom du har tatt turen gjennom 
Halden sentrum en formiddag. Du 
har kanskje lagt merke til en blid 
gjeng kledd i gult reflekstøy? 

Ute-gruppa har oppdrag på Rød Herregård, de holder deler av Halden 
sentrum ren for søppel, de klipper gress for fylkeskommunen, rydder 
på badeplasser og lignende. Vi utfører det meste innen utemiljø for 
borettslag, velforeninger, bedrifter og privatpersoner. 

Vi tar oppdrag innen tre felling, snørydding, strøing, gressklipping 
og opprydding av løv og kvist. Vi selger ved, og grus til strøing. Alle 
oppdrag er av interesse. Kontakt oss, så kommer vi og ser på jobben 
og gir en hyggelig pris.

Visste du at det er våre ansatte 
som «barberer» Jelhaugen to ganger i året? 

UTEMILJØ

Billington

Storg. 6, 1752 Halden
Tlf. 69 17 24 20 • Faks 69 17 24 21

Takker for tilliten som dere har gitt oss som hovedleverandør 
på klær, verneutstyr, verktøy og forbruksmatriell. 

Vi gratulerer Halden Arbeid og Vekst AS med 50 års jubileum.

ProffPartner Billington Industriens 
totalleverandør gjennom 92 år.
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UTLEIE ARRANGEMENT 

Vi har i en årrekke drevet med utleie av utstyr til arrangement. 
Vi har kunder som Allsang på Grensen, Opera Østfold, Tons 

Of Rock, Mat og havnefestivalen, Kanonrock, Grenserittet og 
mange flere. Vi har utstyr til alt fra arrangement med flere 

tusen deltakere til noen få gjester.  

Vi har for utleie rammetelt fra 3x9m til 9x48m, quick up telt 
3x3m og 3x6m, vi har også andre telt. Vi har bord og stoler, 

trebord og krakker, toaletter, tribuner, sperregjerder, scene 
barrikader, scene med overbygg og diverse annet. 

Våre ansatte monterer og demonterer. Vi gir en hyggelig pris 
inkludert transport. Kontakt oss hvis dere ønsker et tilbud.

Vi kan levere en komplett pakke, telt, bord, stoler og mat fra 
samme leverandør,  Halden Arbeid og Vekst AS. 

Dersom du har vært på et av de store arrangementene i 
festningen i løpet av det siste året, så har du garantert 
sittet på en stol eller vært i et telt som vi har satt opp. 

Kanskje Cato har sceneskrekk!

Tom Erik i gang med å sette opp telt 
til Allsang på grensen.

Asle setter opp telt til et 
hyggelig selskap.

Jørgen, Tom Erik og Cato venter 
på nye ordre.

Herlig å jobbe ute / inne“
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Prosjekt Arbeid Først kom i gang 
sammen med NAV Halden i mai i 2014.  
Arbeid først er et tiltak for ungdom uten 
aktivitet. 
Vår målsetting i samarbeid med NAV er at Halden Arbeid og Vekst AS skal 
kartlegge, veilede, motivere og tilby deltakerne arbeidspraksis. De skal 
motiveres og gis bistand til å skaffe seg lønnet arbeid, starter/fullfører 
utdanning eller søkes inn i andre arbeidsrettede tiltak. 

Hittil har gruppa tatt på seg maleoppdrag på kommunale bygg, istandsetting av 
turstier, oppgradering av badeplasser å vedlikeholde av mindre grøntanlegg. 
De har bidratt til by-jubileet med å vaske statuer og paviljongen i parken. 

Siden starten på prosjektet, har ca. 40 personer vært igjennom tiltaket.  Flere 
har fått jobb og mange har startet på skole igjen. 

ARBEID
FØRST

Vi kartlegger, veileder, 
motiverer og tilbyr deltakerne 

arbeidspraksis

“

Gutta på Arbeid Først hjelper til å med 
gjøre byen fin til jubileum.

LÆREKANDIDATER 
I 2010 tok Halden Arbeid og Vekst imot sin første lærekandidat. 
Lærekandidatordningen er basert på at det er muligheter til å ta 
videregående opplæring der målet ikke er hele, men deler av en 
læreplan for bedrift. 

Arbeidsledere på Asvo

n LOKALAVISEN I BAKLOMMA...

Halden Arbeiderblad gir deg siste nytt der du er…

…ved kjøkkenbordet
…på PC`en

…på bussen

Overalt. Alltid.

5 000 daglige lesere på mobil.ha-halden.no
10 000 daglige lesere på www.ha-halden.no
17 000 daglige lesere i papiravisen

Ordningen kalles grunnkompetanse. Kontrakten 
som skrives er en opplæringskontrakt, og de som 

er innenfor denne ordningen er lærekandidater.  
Hvor store eller hvilke deler av læreplanen 

lærekandidaten skal ha opplæring i er individuelt og 
avtales mellom lærekandidat og oss. Den formelle 

godkjenningen av opplæringskontrakten gjøres av 
Østfold Fylkeskommune. Også denne opplæringen 

avsluttes med en prøve; en kompetanseprøve.

Vi har i dag 15 lærekandidater som er i gang med hver sin 
opplæringskontrakt. Vi er godkjent innen fagene salgsfaget, 

logistikkfaget, kontorfaget, produksjonselektronikerfaget, 

kokkefaget, institusjonskokkefaget, anleggsgartnerfaget, 
billakkererfaget og barn- og ungdomsarbeiderfaget. Noen av 
våre kandidater gjennomfører deler av sin lærekontrakt hos 
andre arbeidsgivere som vi samarbeider tett med. 
I høst hadde vi tre stolte lærekandidater som fikk sine 
kompetansebevis utdelt på en høytidelig seremoni på Quality 
hotell i Sarpsborg. 
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Trenger du et eller flere nye skilt?  Vi har en lasergraveringsmaskin 
og kan ta på oss produksjonsoppdrag av skilt til dører, tekniske 
skilt, postkasser, merking, opplysning, dekorering etc. I dag leverer 
vi skilt til flere industribedrifter og privat personer i Halden. 

Vi graverer på stort sett alle materialer som glass, plast, stål, 
aluminium, tre, stein og betong. Plastskilt er lagervare og leveres i 
alle farger, fasonger og størrelser opp til 600 x 600 mm, med eller 
uten festetape. Andre materialer skaffes på bestilling. Ta kontakt 
for et godt tilbud.

GRAVERING

Lurer du på hvordan du 
skal bli kvitt papir med 
sensitiv informasjon på en 
effektiv måte? 
Det er strenge regler for oppbevaring 
og håndtering av slike papirer. Vi har en 
sikkerhetsgodkjent makuleringsavdeling. Vi leier ut 
låsbare beholdere i flere størrelser som vi henter 
og bringer. Det kan være enkeltoppdrag eller 
faste avtaler. Vi henter og bringer beholdere etter 
kundens ønsker. Det betales pr kg papir. 

Kontakt oss for et uforpliktende tilbud. 

MAKULERING

PAKKING &
MONTERING

Skal du ha utført en pakkejobb eller 
trenger du hjelp til montering? Vi påtar 
oss pakkeoppdrag. Vi har lang erfaring 
og dyktige medarbeidere som ser 
muligheter i et hvert oppdrag. Vi kan 
hente og levere på ønskede adresser 
ferdig pakkede produkter. Ta kontakt for 
en uforpliktende prat. 

Vi kan foreta enklere monteringsopp- 
drag. Det kan være for eksempel 
montering av luftventiler, koblinger og 
lignende. Vi tilbyr konkurransedyktig pris 
og levering til rett tid. 

Remy pakker dagen lang, humøret på topp.Tom Heine vet hvordan fly koffertene skal brettes.

Lisbeth i farta. Full kontroll på 
pakkinga.

Frode pakker for en av våre 
kunder.

Vi har en egen transportavdeling som har fast 
oppdrag for kommunen om transport av mat for 
kommunens sentralkjøkken ut til institusjoner og til 
private. Vi har varebiler og lastebiler (maks 7,5 t) til 
disposisjon. Har du et transportoppdrag i Halden 
og omegn, ta kontakt. Vi er fleksible og kan utføre 
mindre transportoppdrag på kort varsel. 

TRANSPORT
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Halden Arbeid og Vekst AS ble første gang sertifisert i 2010. EQUASS Assurance er 
et europeisk system for kvalitetssikring av velferdstjenester med ekstern revisjon 
og sertifisering. Det gir tjenesteleverandører i velferdssektoren anledning til å sikre 
kvaliteten av tjenestene overfor brukere og andre samarbeidspartnere. 

BDO er et av landets ledende kompetansehus innen revisjon regnskap og rådgivning.

I dag er vi over 1 250 ansatte, fordelt på kontorer over hele landet, og vi vokser stadig.  
Vi forener vekst med et kontinuerlig fokus på kvalitet og på å gi de beste kundeopplevelsene. 
BDO jobber tett på næringslivet og etablerer stabile team med riktig kompetanse tilpasset  
hver enkelt kunde.

For mer informasjon om BDO i Halden, kontakt oss gjerne: 
Tlf.: 69 21 64 00 | halden@bdo.no | bdo.no

BDO - ET BEVISST VALG
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 EQUASS Assurance legger til grunn at sertifiserte leverandører av 
velferdstjenester skal drive virksomheten i tråd med 10 overordnede prinsipper. 
Det stilles 50 overordnede krav til virksomheter som ønsker å sertifisere 
seg. EQUASS Norge AS gjennomfører videre en revisjon av bedriften hvor en 
sjekkliste på 100 punkter (100 ja/nei spørsmål) skal avklare om virksomheten 
drives i tråd med de overordnede kravene eller ikke. Dersom virksomheten 
innfrir alle krav vil den bli sertifisert, og mottar et sertifikat som bekrefter dette.
 

Arbeid- og velferdsdirektoratet har satt som krav at alle arrangører av 
skjermede tiltak skal ha implementert et system for kvalitetssikring med 
ekstern revisjon og sertifisering. EQUASS Assurance dekker myndighetenes 
krav til kvalitetssikring innenfor sektoren. I Norge er EQUASS Assurance nå tatt 
i bruk av over 300 virksomheter innenfor skjermet arbeidsmarkedssektor, som 
alle er sertifiserte.
 

EQUASS Assurance  
- et kvalitetsstempel på våre tjenester
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