JDV Företagsgrupper
Vill du arbeta självständigt på ett företag på öppna arbetsmarknaden och samtidigt ha nära till stöd
från en arbetsinstruktör? Välkommen till någon av Järfälla daglig verksamhets företagsgrupper.

Vad vi gör
Företagsgrupperna arbetar med service till olika människor och företag. Vi gör viktiga arbetsuppgifter
och är behövda och uppskattade på företagen. Yrkesstolthet och utveckling är centralt i de här
verksamheterna. Möjligheten att anpassa stödet från personal gör att du kan lära dig arbetet i lugn och
ro och sedan arbeta mer och mer självständigt.


Kvarnplans servicegrupp – På Kvarnplan i Jakobsberg kan du bland annat jobba med
bakning till café och beställningar, göra inköp, leverera beställningar till olika företag samt
utföra praktiska arbetsuppgifter på olika arbetsplatser. Gruppen samarbetar med Lärcentrums
cafégrupp.



Lärcentrums cafégrupp – På Lärcentrum i Jakobsberg kan du vara med och driva ett café
för skolans elever och lärare. Arbetsuppgifterna inkluderar till exempel försäljning i kassan
med en visuell kassaapparat, bakning, göra smörgåsar och hålla cafeterian ren och snygg.



Tallbohovs servicegrupp – På Tallbohovs äldreboende får du jobba med service som ger
guldkant i vardagen för de äldre. Du kan till exempel packa upp varor, sköta posten, ta hand
om återvinning, baka, tvätta och bjuda på kafferep varje fredag.



Café Brors hörna – Här får du jobba i samarbete med restaurang Ikaros, Barkarby
servicehus, PRO och mötesplatsen för äldre. Jobbet innebär bland annat att baka kaffebröd,
duka cafébord, diska, städa, göra inköp, dela ut tidningar huset, sälja kaffebröd och servera
gäster i caféet.



ICA Maxi (Barkarbystaden) – Här ingår du i teamet som jobbar med hämtning och
uppackning av matvaror och att man sorterar och håller snyggt i hyllor. Du kommer också att
möta kunder som kan behöva hjälp med att hitta rätt i butiken.



Biltema – På Biltema i Veddesta går jobbet ut på att packa upp varor och fronta hyllor efter
artikelnamn och nummer. Till Biltema kommer många kunder så det är bra om du tycker om
att möta många människor på jobbet.

Friskvård – Du som jobbar på företagsgrupp har möjlighet att delta i olika friskvårdsaktiviteter varje
vecka, som gymträning, promenader eller innebandy.

Personal
På företagsgrupperna jobbar två personal i varje grupp. Personalen är engagerade och har hög
kompetens och lång erfarenhet inom området. Personalen är bland annat utbildade i metoden
Supported Employment och MI (motiverande samtal).

Lokaler/Hitta hit
Verksamheterna arbetar på företag centralt i Jakobsberg, Barkarby och Veddesta.
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Kontakt
www.jarfallaomsorg.se
Samordnare: Susanne Runciman
E-post: susanne.runciman@jarfalla.se Telefon: 08-580 281 36

