Socialøkonomiske
virksomheder i
Nordjylland

DEN EUROPÆISKE UNION
Den Europæiske Socialfond

Vi investerer i din fremtid

Projekt Jobstyrke i Nord, støttet af Den Europæiske Socialfond og Danmarks
Erhvervsfremmebestyrelse, har til formål at sikre, at psykisk sårbare borgere fra
Region Nordjylland får fodfæste på arbejdsmarkedet. Projektet er et samarbejde
mellem videnshuset Cabi og de socialøkonomiske virksomheder TOPVIRK og
Huset Venture Nordjylland.
Projektet løber i perioden 2021-22. Målet er, at 30 borgere i målgruppen opnår
fast arbejde efter projektperioden.
I bestræbelserne på at fastholde psykisk sårbare borgere i beskæftigelse spiller
socialøkonomiske virksomheder en vigtig rolle.
Webkataloget er et opslagsværk til ordinære virksomheder, offentlige som
private. Kataloget er også møntet på brug i kommuner, der skal finde ud af, om
det er muligt at finde beskæftigelse til eksempelvis en psykisk sårbar borger i en
lokal, socialøkonomisk virksomhed.
Samtidig giver kataloget et overblik over potentielle samarbejdspartnere for de
virksomheder, der gerne vil skærpe deres sociale profil ved øget samhandel med
socialøkonomiske virksomheder.

Hvad er en socialøkonomisk virksomhed?

Dette katalog indeholder en oversigt over socialøkonomiske
virksomheder i Nordjylland medio 2021 og giver et overblik
over,

En socialøkonomisk virksomhed er en privat virksomhed,
der driver erhverv med det formål – gennem sit virke og
indtjening – at fremme særlige sociale og samfundsgavnlige formål. En socialøkonomisk virksomhed er en såkaldt
nonprofitvirksomhed, der er kendetegnet ved, at den

• hvor virksomhederne ligger
• hvad de laver
• hvilke medarbejdere de beskæftiger

• har et socialt, sundheds- eller miljømæssigt formål
• har et salg af ydelser og/eller produkter

Jobstyrke i Nord er støttet af Den Europæiske Socialfond og
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

• geninvesterer et eventuelt overskud i virksomheden og
formålet
• er organisatorisk uafhængig af den offentlige sektor
• har et CVR-nummer.
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Aalborg Kommune

Virksomhed: Børnenes Kartel
Adresse/By: Vandmanden 5, 9200 Aalborg
Hovednummer: 5388 4066
Børnenes Kartel har eksisteret siden 2015. De seneste tre år har den ligget i
Aalborg. Børnenes Kartel sælger ting til børn: legetøj, interiør og tøj.
Der er tre ordinært ansatte og to ansatte på særlige vilkår. De ansatte på
særlige vilkår er fleksjobbere med fysiske handicap.
Fleksjobberne varetager primært kundeekspedition og andre arbejdsopgaver
uden tunge løft.
Børnenes Kartel samarbejder i dag ikke med andre virksomheder.
borneneskartel.dk/boernenes-kartel-aalborg

Virksomhed: Råt&Godt
Adresse/By: Hjulmagervej 58, 9000 Aalborg
Hovednummer: 6082 7606
Råt&Godt producerer møbler i genbrugsbyggematerialer og hjælper bor
gere/unge i uddannelse. Virksomheden har eksisteret siden 2015, og har 10
ordinært ansatte samt ni ansatte på særlige vilkår. Hertil er 23 i beskæftigelsesindsats og to er i praktik.
De ansatte på særlige vilkår er psykisk sårbare, eller de har psykiske handicap. Primært arbejder de med at producere møbler.
Råt&Godt samarbejder med andre virksomheder ved at levere produkter og
skabe praktikpladser og lærepladser.
raatoggodt.dk

4

Virksomhed: Fonden NordVirk
Adresse/By: Nålemagervej 5, 9000 Aalborg
Hovednummer: 4060 9080
Fonden NordVirk køber og sælger IT og hjælper mennesker med autisme
på vej til uddannelse. Virksomheden har eksisteret siden 2013. De har syv
ordinært ansatte og fire ansat på særlige vilkår.
De fire, der er ansat på særlige vilkår, har psykiske handicap i form af autisme. De har hver deres arbejdsopgaver: Den ene er piccolo, som kører ud og
servicerer. To af dem er IT-teknikere, der reparerer computere, og den sidste
er IT-supporter, som gør computere klar til salg og hjælper i butikken.
Fonden NordVirk samarbejder med andre virksomheder ved at købe og sælge computere og brugt IT.
nordvirkit.dk

FOKUS Folkeoplysning – Daghøjskolen (KaffeFair)
Virksomhed: Fokus Folkeoplysning – Daghøjskolen (har KaffeFair under sig)
Adresse/By: Strandvejen 19, 9000 Aalborg
Hovednummer: 9930 1000
KaffeFair ligger i Aalborg og hører under FOKUS Folkeoplysning – Daghøjskolen, som har eksisteret siden 2006. KaffeFair producerer cafémad og
mødeforplejning.
De har 12 ordinært ansatte og 10, der er ansat på særlige vilkår. Disse har
psykiske eller fysiske handicap og er ansat i skånejob eller fleksjob.
Medarbejderne, der er ansat på særlige vilkår, arbejder i køkkenet med mad,
opvask og afrydning.
KaffeFair samarbejder med andre virksomheder ved at sælge mødeforplejning.
fokus-folkeoplysning.dk
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Virksomhed: Special Minds (en del af Den Sociale Udviklingsfond SUF)
Adresse/By: Vandmanden 5, 9200 Aalborg
Hovednummer: 3084 4627
Special Minds beskæftiger, afklarer og uddanner unge og voksne med autisme. Special Minds har eksisteret siden 2008 og blev i 2016 en del af Den
Sociale Udviklingsfond SUF.
Virksomheden har fem ansat ordinært og to ansat på særlige vilkår, som er
ansat i fleksjob.
De ansatte på særlige vilkår har autisme og løser forskellige opgaver for
virksomheden. Den ene er ansat som kvalitetsmedarbejder og løser lavpraktiske opgaver, såsom at bestille varer og frokost. Vedkommende har også
aktivitetsmedarbejderfunktion og er derudover med til at igangsætte mindre,
overskuelige sociale aktiviteter. Kvalitetsmedarbejderen hjælper også de
unge med at printe i 3D og anvende grafiske programmer.
Den anden arbejder med kvalitetssikring og digitaliseringsopgaver. Vedkommende scanner papirdokumenter ind på computeren for bl.a. kommuner.
Derudover arbejder han med kvalitetssikring i forhold til GDPR-loven.
Special Minds samarbejder med andre virksomheder, ved at de opgaver,
som de får ind, primært kommer fra andre virksomheder, som kommuner og
boligvirksomheder.
specialminds.dk

Virksomhed: Huset Venture Nordjylland
Adresse/By: Kystvejen 50C, 9400 Nørresundby
Hovednummer: 9930 1616
Huset Venture Nordjylland (HVN) er en Registreret Socialøkonomisk Virksomhed, som har eksisteret siden 2007 med et primært formål om at skabe job
på særlige vilkår (fleksjob) gennem salg af forskellige serviceydelser til andre
private virksomheder samt ved jobskabende indsatser for ledige gennem
samarbejder med kommuner. HVN’s målgruppe og ansatte er mennesker med
nedsat erhvervsevne, og målet er altid rettet mod beskæftigelse - uanset om
man er udfordret enten fysisk, psykisk eller socialt. HVN’s filosofi er, at det at
være i job og at kunne bidrage med noget - og være en del af et fællesskab på
en arbejdsplads - har stor værdi for alle.
Pr. 1. november 2021 er der 65 ansatte i HVN, heraf 59 i fleksjob.
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HVN’s serviceområder findes indenfor en bred palet af opgaver, der udføres på
almindelige markeds- og konkurrencevilkår inden for regnskab og bogholderi,
administration, detail, lager, rengøring, kantine, affaldshåndtering, ejendomsservice, markedsføring og kommunikation m.m. Opgaverne tilpasses efter
efterspørgslen fra kunden og de fleksjobansattes kompetencer.
HVN samarbejder med en lang række andre virksomheder - og for at lette
adgangen til at kunne bruge fleksjobansatte som fleksibel og attraktiv arbejdskraft, har HVN udviklet konceptet ”FleXansat”, hvor personen er ansat hos
HVN, men udfører de daglige opgaver hos en anden virksomhed, som blot får
tilsendt faktura på udført arbejde.
hv-nord.dk

Virksomhed: Inqlude IT ApS
Adresse/By: Frederik Bajers vej 300, 9220 Aalborg Ø
Hovednummer: 4224 8780
Inqlude IT har eksisteret siden 2021. Virksomheden har to ansatte på ordinære vilkår og fire, der er ansat på særlige vilkår i fleksjob.
Virksomheden arbejder med at foretage test af tilgængelighed af digitale
løsninger med henblik på at øge tilgængeligheden, så personer med funktionsnedsættelser har mulighed for at kunne benytte disse digitale løsninger.
Konkret bliver de digitale løsninger monitoreret med henblik på at finde
eventuelle fejl og dokumentere disse. I forlængelse af testarbejdet bliver
der udarbejdet rapporter over fejl og anvist mulige løsningstiltag. Endvidere
arbejdes der med at udvikle automatiserede test.
Inqlude IT samarbejder med andre virksomheder om test og rådgivning. Pt.
er det primært offentlige virksomheder, men også private i form af eksempelvis webshops, forsikringsselskaber og banker.
inqludeit.dk
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Brønderslev Kommune

Virksomhed: CAFE KOX
Adresse/By: Algade 12-14, 9700 Brønderslev
Hovednummer: 9828 2896
CAFE KOX er en café, som har eksisteret siden 2013, og som laver alt mad og
drikke fra bunden. Cafeen har otte ordinært ansatte. Hertil er 12-15 i praktik
eller løntilskud og er enten psykisk sårbare, psykisk handicappede, eller de
har sociale udfordringer.
De arbejder med alt, hvad der hører til at arbejde i en cafe: Rengøring, madlavning og servering. De er inddelt i fire teams: Koldt køkken, varmt køkken,
handy (rengøring og klargørelse af gårdhave) og barista (laver varme drikke,
fx kaffe).
CAFE KOX samarbejder med kommunen på den måde, at kommunen køber
en ydelse hos en ekstern virksomhed, og den virksomhed kontakter så CAFE
KOX for at få hjælp.
cafekox.dk
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Frederikshavn Kommune

Virksomhed: Topvirk
Adresse/By: Perspektivvej 2, 9900 Frederikshavn
Hovednummer: 7262 9000
TOPVIRK har eksisteret siden 2012 og har fem ordinært ansatte og 20 på
særlige vilkår. De ansatte på særlige vilkår er i fleksjob, og de har enten psykiske eller fysiske udfordringer. Virksomheden arbejder ud fra tre 'ben':
1. TOPVIRK driver en virksomhed, som skaber arbejde til personer med behov
job med skånehensyn. Denne del af virksomheden har følgende forretningsområder:
• Vikarservice, der udsender medarbejdere til forskellige virksomheder
• Maler- og autolakeringsafdeling; maling og lakering af motorcykler, biler,
døre og køkkenlåger for private og virksomheder
• Klargøringsafdeling; klargøring, rengøring, vask og polering af biler
• Træ- og metalafdeling; underleverandør til fremstilling af carporte i galvaniseret stål, fremstilling af bålstativer og butiksinventar
• Montageafdeling; montage af ledningsnet til handicaplifte, komponenter
til træpilleovne og montage og pakning af legetøj
• Tekstiltrykkeri- og broderi; trykning af logo på profil- og sportstøj samt
maskinbroderi på samme
• Lagerhotel; ordrehåndtering med "pluk og pak" og forsendelse for webshops.
• Regnskabsservice: bogholderi, regnskab og medlemsadministration for
forskellige foreninger
• Website- og marketingsafdeling; opbygning af hjemmesider, webdesign,
søgeordsoptimering, linkbuilding samt opbygning af køreklare webshops
for foreninger
• Bådvæksted; har ikke kommercielle kunder og fungerer derfor som
træningsbane, hvor der er plads til at lave fejl, da opgaverne ikke udføres
under tidspres.
Ydelserne fra de forskellige forretningsområder sælges på markedsvilkår til
private og offentlige virksomheder, samt til private kunder.
2. TOPVIRK opbygger virksomhedsnetværk og forsøger at udbrede kendskabet
til det rummelige arbejdsmarked.
3. TOPVIRK har en kursus- og projektafdeling, hvor man som anden aktør
for jobcentrene afholder jobrettede kurser og afklaringsforløb, pt. forløbet
"Jobstyrke i Nord", som er et jobrettet forløb for psykisk sårbare borgere.
Tidligere har der været jobrettede forløb for fleksjobbere og kontanthjælpsmodtagere.
topvirk.dk
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Virksomhed: Den Selvejende Institution Fonden Nørre Vesterskov
Adresse/By: Damsigvej 8, 9352 Dybvad
Hovednummer: 9886 9111
Fonden Nørre Vesterskov er en selvejende institution, som har eksisteret
siden 1995. De har forskellige værksteder: et tømrerværksted, hvor de bl.a.
producerer bordbænkesæt og alt muligt andet i træ, og landbrug, hvor de
opdrætter og passer dyr, samt har kød som sælges.
Fonden Nørre Vesterskov har ni ordinært ansatte og tre medarbejdere, som
er ansat på særlige vilkår i henholdsvis skåne- eller fleksjob. Medarbejderne, som er ansat på særlige vilkår, er psykisk sårbare, eller de har et fysisk
handicap.
Hver især har de deres egne opgaver:
• En hjælper med at passe heste.
• En er chauffør.
• En arbejder med at passe de grønne områder.
Fonden Nørre Vesterskov samarbejder med andre virksomheder, ved at de
blandt andet sælger varer til Hotel Viking og Lille Østergård, som er en
økologisk gårdbutik.
nr-vesterskov.dk
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Hjørring Kommune

Virksomhed: PMU
Adresse/By: Ole Rømers Vej 4, 9870 Sindal
Hovednummer: 9678 1400
Som socialøkonomisk virksomhed har PMU forskellige værksteder (smedeog tømrerværksteder), et væksthus, en fragtafdeling, et cykelværksted, en
butik, der sælger brugskunst, og et medieværksted, som laver reklamer. PMU
har eksisteret siden 1988.
Virksomheden har 26 ordinært ansatte og 13 ansat på særlige vilkår. De ansatte på særlige vilkår er i enten skånejob eller fleksjob. De er enten psykisk
sårbare, har sociale udfordringer eller et psykisk eller fysisk handicap.
Medarbejderne, som er ansat på særlige vilkår, arbejder i de forskellige værksteder. Fleksjobberne hjælper desuden med vejledning af de unge, som er
ansat på særlige vilkår.
PMU sælger varer fremstillet i værkstederne til virksomheder. De samarbejder med VIKA, som er et beskyttet værksted i Hjørring, og de arbejder
med Danske Fragtmænd, hvor de unge kører ud med små pakker i mindre
varevogne.
pmu.dk

11

Mariagerfjord Kommune

Virksomhed: Café På Banen (en del af Fonden Hedehuset)
Adresse/By: Stationsvej 12, 9500 Hobro
Hovednummer: 2132 4915
Café På Banen laver mad og har eksisteret siden 2018. Virksomheden har to
ordinært ansatte og én i fleksjob. Hertil er der ca. ti borgere, som er visiteret
fra kommunen i enten LAB- eller ressourceforløb.
Borgerne visiteret fra kommunen er enten psykisk sårbare, socialt udfordrede
eller psykisk eller fysisk handicappede. De udfører opgaver som madlavning
og rengøring.
Café På Banen samarbejder med andre virksomheder ved at indgå frokostaftaler med ordinære virksomheder.
cafepaabanen.dk

Virksomhed: Café Salt (en del af Fonden Hedehuset)
Adresse/By: Ny Havnevej 6, 9550 Mariager
Hovednummer: 3034 6730
Café Salt laver mad og har eksisteret siden 2020. Virksomheden har fem
ordinært ansatte og én kokkelærling. Hertil er der ca. 15 borgere tilknyttet
caféen, som er visiteret fra kommunen. De er enten i STU- eller LAB-forløb
og aldersmæssigt er de fra 18 år og opefter.
De visiterede er enten psykisk sårbare, socialt udfordrede eller psykisk eller
fysisk handicappede. De udfører opgaver som madlavning, rengøring eller
pedel/vedligeholdsopgaver.
Café Salt samarbejder med andre virksomheder ved at indgå aftaler om
levering af frokost til ordinære virksomheder.
cafe-salt.dk
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Virksomhed: Vielshøj MotorService (en del af Odamsgård)
Adresse/By: Løgstørvej 82, 9500 Hobro
Hovednummer: 9852 4459
Vielshøj MotorService er en del af Odamsgård og producerer scootere, elcykler og motorcykler. Virksomheden har eksisteret siden 2018 og beskæftiger
én ordinært ansat, to der er ansat i fleksjob, en EGU-lærling og to praktikanter.
De to medarbejdere i fleksjob har et fysisk handicap. Den ene passer køkkenet – laver mad, rydder op, sætter maden frem og vasker op. Den anden er
ude i værkstedet og underviser.
Vielshøj MotorService samarbejder ikke med andre virksomheder.
vmmotorservice.dk
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Jammerbugt Kommune

Virksomhed: Attrup Camping
Adresse/By: Attrupvej 3, 9460 Brovst
Hovednummer: 9823 1413
Attrup Camping driver en campingplads så tæt på almene vilkår som muligt.
Ejerne af campingpladsen har forpagtet siden 2003. Campingpladsen har tre
ordinært ansatte og otte, der er ansat på særlige vilkår i skånejobs. De otte
ansatte har enten et fysisk eller psykisk handicap.
De udfører arbejdsopgaver, som indebærer almen drift og vedligehold. Det
kan være opgaver som at slå græs, gøre rent, betjene butikken, fjerne ukrudt,
beskære buske eller brænde haveaffald af.
Attrup Camping har ikke et samarbejde med andre virksomheder.
attrupcamping.dk

Virksomhed: Håndværkerholdet
Adresse/By: Hjortdalvej 142, 9690 Fjerritslev
Hovednummer: 6045 7773
Håndværkerholdet udfører tømrer- og pedelopgaver. Virksomheden har eksistere siden 2019. De har henholdsvis en ansat på ordinær vis og en ansat på
særlige vilkår i fleksjob.
Fleksjobberen er tømrer og udfører tømreopgaver, fx at lægge gulve, sætte
lofter og vægge op, montere paneler, sætte køkkener op og lægge træterrasse.
Håndværkerholdet samarbejder generelt med både større og mindre virksomheder og private. Eksempelvis laver de trækasser til en ginproducent,
hvor producenten bruger trækasserne til at have smagsprøver i. Derudover
har håndværkerholdet et samarbejde med et mountainbike-løb, hvor de
hjælper til med at sætte telte op.
facebook.com/haandvaerkerholdet
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Virksomhed: S.E.P. NORD
Adresse/By: Bransagervej 16, 9490 Pandrup
Hovednummer: 5055 4433
S.E.P. NORD i Pandrup har eksisteret siden 2016. Virksomheden har seks
ordinært ansatte. Hertil er 12 i praktik/løntilskud og forløb, hvor man lærer
at møde på arbejde. Denne gruppe er enten psykisk sårbare eller psykisk
handicappede.
De 12 medarbejdere udfører opgaver på S.E.P. NORDs tre afdelinger: pakkeri,
systue og værksted.
• I pakkeriet deltager medarbejderne i hele pakkeprocessen. Medarbejderne
tager for eksempel imod lastbiler med palleløfter og udfører pakkeopgaver.
• I systuen er medarbejderne med i de forskellige processer. De syr, klipper
og laver mønstre. Systuen betegnes som bæredygtig og professionel, da
de bl.a. syr for store virksomheder, og også har lavet arbejdsbukser og
kokkeskjorter (fra duge til kokkeskjorter).
• I værkstedet er medarbejderne med til at slibe borde ud af paller.
Det er vigtigt for S.E.P.Nord, at medarbejderne oplever glæde ved at gå på
arbejde og deltage i arbejdsfællesskaber.
Virksomheden samarbejder med mange forskellige virksomheder – både
små og store.
Eksempelvis pakker de Matas’ julekalender og udfører opgaver for Kruse
Dampvaskeri og mange andre store virksomheder. De samarbejder også med
nyopstartede iværksættere, hvor de fx hjælper med at lave iværksætternes
prototyper.
sep-nord.dk

Virksomhed: Råd & Dåd
Adresse/By: Vestergade 62-64, 9460 Brovst
Hovednummer: 9823 0661
Råd & Dåd har forskellige afdelinger: Økologisk gartneri, arbejde i lokalområdet, en genbrugsbutik, en landsbykøbmand, en STU-afdeling og egne små
projekter, f.eks. et kreativt værksted, som kun er åbent en gang imellem.
Råd & Dåd har eksisteret siden 1994. De har fire ordinært ansatte og 30-40
medarbejdere, som er ansat på særlige vilkår. Disse er enten ansat i skånejobs eller i fleksjobs og har enten sociale udfordringer, et fysisk eller et
psykisk handicap.
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Alle arbejdsopgaver i virksomheden er med henblik på, at de ansatte på
særlige vilkår kan deltage og udføre arbejdsopgaverne. Arbejdsopgaverne er
følgende i de forskellige afdelinger:
• I gartneriet dyrkes grøntsager, hvor arbejdet består i at så grøntsager,
udføre høstarbejde, pakke og sælge grøntsager.
• I genbrugsbutikken udføres opgaver, som fx at hente tøj/ting, sortere tøj/
ting og stå ved kassen og sælge tøj/ting.
• Arbejdet i lokalområdet kan være opgaver såsom at slå græs for folk,
fælde træer, kløve og hugge brænde og andet havearbejde.
Råd & Dåd samarbejder med andre virksomheder ved fx at levere grøntsager
til den lokale brugs. Derudover leverer de varer til den lokale sportsklub.
De leverer derudover grøntsager til køkkenet hos et hotel, som også er en
socialøkonomisk virksomhed.
raaddaad.dk

Købmandsgården
Virksomhed: Købmandsgården
Adresse/By: Poststrædet 16, 9460 Brovst
Hovednummer: 9823 3402
Købmandsgården i Brovst har et beskyttet beskæftigelsessted for udviklingshæmmede, som har eksisteret siden 1983. Købmandsgården har fire
forskellige arbejdshold:
• Et grønt hold, som dyrker økologiske grøntsager.
• Et håndværkshold, som arbejder for folk i byen og på egne bygninger.
• Et hold på en campingplads, som bliver drevet på normal vis.
• Et hold tilknyttet køkken og kantine, hvor de sælger mad ud af huset.
Virksomheden har 32 ordinært ansatte og 35 personer ansat på særlige
vilkår. Seks personer er i fleksjob, og 29 er ansat under § 103 om beskyttet
beskæftigelse.
De seks fleksjobbere har psykiske handicap og udfører forskellige funktioner
hos Købmandsgården. To har pedeljob, en er pædagog, en er kontorassistent,
en gør rent, og en er i køkkenet.
Købmandsgården samarbejder med forskellige virksomheder ved at levere
mad ud af huset – bl.a. skolemad til Brovst skole fem dage om ugen. Derudover leverer de mad til Salling Group, den lokale delikatesse, specialforretninger, private virksomheder og Jammerbugt Kommune.
stiftelsenkoebmandsgaarden.dk/bodel%20-%20kob.htm
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Virksomhed: Skovsgård Hotel
Adresse/By: Thyvej 16, Arentsminde, 9460 Brovst
Hovednummer: 9823 0400
Skovsgård Hotel ligger i Brovst og leverer mad både i og ud af huset. Hotellet har eksisteret siden 1992 og har seks ordinært ansatte, hvoraf to er
projektansatte. Derudover har de også fem medarbejdere, som er ansat på
særlige vilkår i fleksjob. Hertil to STU-elever - og derudover har de en 1,5
stilling jf. LAB 91-92.
De ansatte på særlige vilkår har enten et psykisk eller fysisk handicap. De
varetager alle opgaver indenfor hotelfaget, hvilket vil sige:
• Klargøring af råvarer, madlavning, servering, opvask, rengøring, lettere
receptionsfunktioner, klargøring til koncerter - samt pedelfunktioner, fx at
klippe græs, feje fortov og tømme askebægre.
• Stuepigefunktioner, fx sengeredning, tømning af skraldespande, støvsugning og rengøring af toiletter.
Skovsgård Hotel samarbejder blandt andet med en lokal grøntsags- og kød
leverandør om at lave færdigretter med deres råvarer. Derudover samarbejder de med kommuner, kursusvirksomheder og lokale virksomheder, hvor det
giver mening.
skovsgaardhotel.dk
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Morsø Kommune

Virksomhed: Ørding Købmandsgaard Aps
Adresse/By: Skolesvinget 18, 7990 Ørding Øster
Hovednummer: 9776 6012
I 2018 blev den lokale købmand i Ørding Øster til Ørding Købmandsgaard.
Med navneskiftet blev de samtidig en socialøkonomisk virksomhed. De har
fem ordinært ansatte: en på fuldtid, to på deltid og to ungarbejdere. Derudover har de tre ansat i fleks- eller skånejob, som enten er psykisk sårbare
eller har et fysisk handicap.
Medarbejderne, som er ansat på særlige vilkår, bestrider flere forskellige
opgaver, som hører med til at drive en købmand:
• De står ved kassen.
• De tjekker datoer på varer.
• De udfører vareopfyldning – fx at sætte brød på plads.
• Vedkommende i skånejob har ansvaret for slikafdelingen og sørger for, at
den ser ordentlig ud, fylder op og tjekker datoer.
• De udfører vedligehold
• De udfører rengøring
Ørding Købmandsgaard samarbejder med andre virksomheder ved at bringe
varer ud til skoler og børnehaver i området. Derudover leverer den lokale
blomstermand, ”Biksen”, blomster til virksomheden.
ørdingkøbmandsgaard.dk
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Thisted Kommune

Virksomhed: Thy Naturkraft
Adresse/By: Kastet 13, 7700 Thisted
Hovednummer: 9791 2423
Thy Naturkraft hjælper virksomheder med små, konkrete opgaver. Virksomheden har eksisteret siden 1996 og har 25 ordinært ansatte og fire medarbejdere, som er ansat på særlige vilkår som fleksjobbere.
Medarbejderne, som er ansat på særlige vilkår, er enten psykisk sårbare eller
har sociale udfordringer eller et psykisk handicap. De udfører pakkearbejde,
som at pakke sandkasselegetøj, eller de udfører små opgaver, hvor der er
nogle plader, som skal bøjes i en maskine.
Thy Naturkraft leverer blandt andet deres service til den lokale cementvarefabrik.
thynaturkraft.dk
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Cabi
Åboulevarden 70, 3
8000 Aarhus C
Telefon: 86 12 88 55
www.cabiweb.dk
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