KONTAKTA OSS
HITTA TILL OSS
Besöksadress Gotthems Café & Second Hand
Bryggargatan 17, Nynäshamn
Telefon: 08-729 17 33
Mejl: gotthem@skyddsvarnet.se
MER INFORMATION PÅ WEBBPLATS
www.skyddsvarnet.se/arbetsintegrering

Skyddsvärnets Arbetsintegrerande

SOCIALA FÖRETAG
Nynäshamn

INFORMATIONSMÖTEN
Vi håller i regelbundna informationsmöten. För att boka in tid mejla
nynashamn@skyddsvarnet.se
HANDLEDARE
Marita Gullberg
070-799 21 74
marita.gullberg@skyddsvarnet.se
Gittelina Pazur
073-506 91 05
gittelina.pazur@skyddsvarnet.se
ENHETSCHEF, ARBETSLEDARE
Jimmy Örnquist
070-877 15 48
jimmy.ornquist@skyddsvarnet.se

På Gotthems Café & Second hand får
du möjlighet att utveckla/prova på nya
arbetsuppgifter, utöka ditt kontaktnät och få
färska referenser.

SOCIALA FÖRETAG
Arbetsintegrering i Nynäshamn

Aktivt stöd i jobbsökarprocessen

Vi tar emot deltagare med olika behov och förutsättningar.
Arbetsträning sker genom jobb- och utvecklingsgarantin eller via
kommunen. I Nynäshamn på Gotthems Café & Second hand kan du
arbetsträna inom bland annat butik, kök, bageri och café.

Vi skräddarsyr ansökningshandlingar efter tjänsten och branschen
som deltagaren är intresserad av. Det ges regelbunden handledning av
branschkunniga arbetsledare och motiverande handledare. Vi arbetar
aktivt med att ge stöd i jobbsökarprocessen.

GOTTHEMS CAFÉ & SECOND HAND
Bryggargatan 17, Nynäshamn

Uppdragsgivare

Café
•

I caféet får du arbeta med servering, kassahantering och service. Här lär
du dig allt som behövs för att arbeta i ett café.

Butik
•

I second hand butiken får du arbeta med bland annat försäljning, kassaoch varuhantering. Andra uppgifter kan vara transport och tvätt.

Skyddsvärnets arbetsintegrerande sociala företag har två huvudsakliga
uppdrag: att skapa delaktighet samt integrera människor i samhället och
arbetslivet. Vi har flera uppdragsgivare, men huvudsakligen samarbetar vi
med arbetsförmedlingen och socialtjänsten inom kommunen.
Arbetsträning i Stockholm
Skyddsvärnet har även arbetsintegrerande sociala företag i Stockholm.
Här kan deltagare arbetsträna inom konferens och seminarium, catering,
kontorsservice och receptionsarbete samt grafisk produktion.

Kök
•

Köksarbete innebär bland annat att tillverka smörgåsar, laga luncher och
att diska. Mat serveras sedan i caféet till våra kunder.

Bageri
•

På bageriet får du arbeta med diverse bakning, så som bröd, bullar, tårtor
och kaffebröd samt massa annat gott.

Verkstad
•
•

I vår cykelverkstad lagar och rustar vi upp cyklar åt privatkunder.
I vår träverkstad tillverkar vi diverse produkter samt restaurerar möbler
och dylikt.

På vår webbplats kan du läsa mer om Skyddsvärnets
arbetsintegrerande sociala företag.
www.skyddsvarnet.se/arbetsintegrering

