Selbu - Trykk er en vekstbedrift.
Vi er 10 ordinært ansatte der 4 av oss er direkte
involvert i tjenestelevering. Vi har til sammen 20
tiltaksplasser i to forskjellige tiltak, VTA og APS.
Vi lager unike opplegg til alle våre brukere basert
på interesse og kartlegging av behov i samarbeid
med brukeren selv og våre samarbeidspartnere i
Selbu og Tydal.
Når du kommer til oss starter vi hele prosessen
med å kartlegge hva du ønsker å jobbe med, hva
som skal til av tilrettelegging og oppfølging for
at du skal få dette til, og hvor vi skal finne denne
jobben. Her på Selbu-Trykk driver vi med mye
forskjellig; vi drifter to kantiner, vi driver med
transportkjøring, vi har lokal postkjøring, vi pakker og ferdiggjør trykksaker, og vi har en egen
avdeling der vi driver med vedarbeid. Om dette
ikke passer deg hjelper vi deg å finne den jobben
som du vil trives med i samarbeid med lokale
bedrifter i Selbu og Tydal.
Du vil bli fulgt opp under hele prosessen av
en veileder, og du vil i samarbeid med denne
veilederen utarbeide en individuell aktivitets-

plan som vi jobber etter. Du får oppfølgingssamtaler underveis, og vi evaluerer jevnlig
sammen og skriver sluttrapport på tiltak som
skal avsluttes i samarbeid med deg.
Vi prøver å ha stor grad av brukermedvirkning i alle deler av prosessen, så du har en
unik mulighet til å være med på å påvirke din
egen arbeidsdag om du ønsker det.
VTA og APS søkes inn gjennom ditt lokale
NAV-kontor

Vi kan tilby:

VTA (Varig tilrettelagt arbeid)
APS (Arbeidspraksis i skjermet virksomhet)
Individuelt tilrettelagt opplegg
Arbeidsevnekartlegging både til offentlige
instanser og private bedrifter.

Kontakt oss:
Selbutrykk 7580 Selbu
tlf: 73810480 fax: 73810481
e-mail: pia@selbutrykk.no

www.selbutrykk.no

Gjør hverandre gode

Likeverd

Alle arbeidsoppgaver på Selbu - Trykk er like viktige. Derfor er alle som jobber hos oss også like
viktige. Ingen skal bli diskriminert for den de er
eller hva en tror på, her skal det være plass til å
være forskjellig.

Respekt

Alle på Selbu - Trykk skal behandles med respekt. Dette betyr at vi opptrer høflig og snakker ordentlig til hverandre. Vi skal oppfordre til
personlig utvikling og prøve å gjøre hverandre
gode.

Ansvar

Alle her på Selbu - Trykk har ansvar for sine egne
arbeidsoppgaver, og ansvar for å bidra til at vi
har det trivelig på jobben.

Livskvalitet

Vi på Selbu-trykk ønsker å legge til rette for at alle
skal ha meningsfylt arbeid og en god arbeidshverdag. Derfor prøver vi å skape løsninger som
passer den enkelte og som skaper livskvalitet. Vi
ønsker at alle skal føle tilhørighet på arbeidsplassen, og at det er rom for å være den en er.

Bøker

