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Virksomheden VIKA’

En arbejdsplads med et socialt design

Beskyttet beskæftigelse SEL § 103
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Bliv §103 medarbejder på
Hvis du er førtidspensionist og har en høj
arbejdsidentitet, kan du ti lknyttes VIKA’.
VIKA’ er en virksomhed, som fremstiller
produkter til andre virksomheder. Her
indgår du som en del af arbejdsstyrken 
og løser opgaver, som på alle andre virk-
somheder.

VIKA’ er en alsidig virksomhed med 
forskellige producerende værksteder:
• Metalværksted
• Træværksted
• Snedkeri
• Trykkeri
• Montage

VIKA’ har også en afdeling, som leve-
rerserviceydelser:
• Køkken/kantine
• Rengøring
• Serviceteam (pedelarbejde)

Dette er ydelser, som Hjørring kommune
har behov for at få løst, hvor VIKA’ ser-
vicerer andre tilbud og bosteder.

Vi kan tage mange hensyn, og virksomhe-
dens værkstedsassistenter hjælper med 
at tilrettelægge arbejdsopgaverne, så de 
passer til den enkelte § 103 medarbejder. 
Du kan arbejde både få og mange timer 
om ugen.

VIKA’ er placeret på to forskellige 
adresser i Hjørring: 
Frederikshavnsvej 70  
Georg Jensens Vej 12     

Man kan læse mere om VIKA’ på Hjørring 
Kommunes hjemmeside under dagtilbud 
og på facebook:  
VIKA Hjørring kan man bl.a. se nogle af 
de ting, der også sælges til private. 

Hvis du ønsker en rundvisning på VIKA’ 
for at se, om det er en arbejdsplads for 
dig, kan du kontakte din socialrådgiver, 
som sørger for at lave en aft ale . 

Du er velkommen i vores fællesskab. 

VIKA’ det hele sammen
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Snedkeri
På snedkeriet masseproducerer VIKA’
paller og træemballagebeholdere i man-
ge forskellige størrelser.

Dine arbejdsopgaver kan fx være:
• at sømme paller med store 

sømpistoler
• hjælpe til med at brændemærke 

palleklodser
• lægge træ tilrette i skabeloner
• levering af varer

Her kan du løse opgaver alene eller sam-
men med andre - med eller uden vejled-
ning - alt efter, hvad der er bedst for din
måde at arbejde på. Måske skal du i star-
ten have vejledning, og så kan du senere
selv.

Vi dyrker arbejdsfællesskabet gennem
morgenmøder, værkstedshumor og sam-
menhold.

Kom og bliv en del af vores fællesskab
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Metal og træværksted

Metalværkstedet

Metalværkstedet er for dig, der ikke er
bange for at få sorte hænder. Her laver
vi alt fra pullerter, skraldestativer, sprit-
dispenserholdere- alt i jern og metal.

Her kan dine opgaver være:
• Afgratning og refning af stålplader. 

Afkortning af stål
• Fræse og drejeopgaver
• Klip og buk af stålplader
• Co2 svejsning

Vi har også samle- og montage opgaver.
Hvis du har mod på det, kan du måske
også lære at svejse.

Der er altid god stemning hos os. Venlig-
hed og rummelighed sætt er vi højt.

Træværkstedet

Her producerer vi fx senge, plankeborde,
vinreoler, spækbrætter og meget mere.
Alt vi producerer er af høj kvalitet.

Dine opgaver her kan vre:
• Betjening af maskiner
• Bore, save, pudse, kehle, lakere,  

oliere, fræse
• Pakkeopgaver

Her er plads til alle. Måske har du sans for
detaljer, kan lære indstilling af maskiner,
måske er du stærk eller særlig omhygge-
lig. Vi skal nok, sammen med dig, finde ud
af, hvad du er bedst til hos os. Vi har altid
brug for en som dig.
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Trykkeri og montage

VIKA’s trykkeri og montage arbejder 
sammen om mange opgaver.

Her kan du fx arbejde med:
• sorterings- og pakkeopgaver
• samle- og foldeopgaver
• masseproduktion af bingoplader
• påsætning af mærkater

På disse to værksteder kan vi tage de 
største fysiske hensyn. Her kan du både 
arbejde siddende og stående.

Vi har på værkstederne ro til at kunne
føre samtaler og grine under arbejdet.

Du får her en fast arbejdsplads med bord
og kontorstol.

Du kan fx også arbejde med musik i ører-
ne, hvis det passer din arbejdsstil bedst.

Du arbejder i dit helt eget tempo, og du
sætt er selv dine mål for arbejdsdagen.

Her har vi plads til alle, derfor er det vig-
tigste, at du kan acceptere, at vi alle er
forskellige. Ønsker du, at arbejde lidt iso-
leret og kun til tider sidde sammen med
mange andre, kan det også lade sig gøre
hos os.

Om du er til mange forskellige opgaver,
eller du helst vil løse samme slags opga-
ver er helt op ti l dig.

For os er det vigtigt, at vi har det godt
med hinanden.
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Køkken/kantine- og rengøringsteam

Køkken/kantineteamet

Arbejdsglæde er en særlig vigtig ting i
køkken- og kantineteamet. Teamet ser-
vicerer over 100 personer hver dag. Her
har vi plads til smil og grin - selvom der
kan være travlt.

I køkkenet kan du få særlige ansvarsom-
råder, fx brygning af kaffe, varme retter,
smørrebrød, opvask, sandwich, måske
kassebetjening og meget mere.

Det vigtigste hos os er, at du finder køk-
kenarbejde spændende - vi skal nok finde
et ansvarsområde, der passer præcist til
dig og hjælpe dig på vej til at kunne løse
flere opgaver.

Rengøringsteamet

I rengøringsteamet arbejder vi både sam-
men og hver for sig. Her arbejder du i dit
eget tempo. Du får hos os en meget vig-
tig opgave i at holde Georg Jensens Vej 
12 ren indvendig og dermed sikker for de
borgere, som har et samværs- og aktivi-
tetstilbud.

For os er det vigtigt, at vi har tid til at 
snakke sammen samtidig med, at vi får 
løst dagens opgaver. Vi holder pause 
sammen med køkken/kantineteamet 
hver dag. Vi tror på, at arbejdslyst hæn-
ger sammen med at have det sjovt på 
arbejdspladsen og at møde hinanden 
venligt med et smil.
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Serviceteam

Serviceteamet er et helt nyt arbejdstilbud,
som er under udvikling. Derfor er der
endnu ikke så mange pladser, men det
kommer med tiden.

Arbejdsdage med serviceteamet kan
kombineres med andre arbejdsdage på et
af de andre værksteder.

Opgaverne, som du vil skulle løse i
serviceteamet, er pedelopgaver som 
fx:
• Flytning af inventar
• Små reparationer indenfor og uden-

for bygninger
• Hækklipning, lugning og græsslåning
• Opsætning af og samling af forskellig 

inventar
• Male- og tømrerarbejde

Pedelopgaverne løses rundt på Hjørring
kommunes bo- og dagtilbudsområde. 
Det betyder, at man kører rundt i en 
servicebil mellem de forskellige steder og 
løser de opgaver der er.

Serviceteamet er et lille team. Det er vig-
tigt for os, at du ikke føler dig alene, når
du er tilknyttet os. Derfor følger du altid
en af os servicemedarbejdere, når du 
løser opgaver.
Vi vil måske kunne lære dig små hånd-
værker- og haveholdsfif.

Om foråret, sommeren og et stykke hen
i efteråret vil der være mange opgaver i
de grønne områder. Hvis du skal tilknyttes
serviceteamet, skal du derfor være glad
for at lave havearbejde.

Hvem ved... Måske ses vi?
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Frederikshavnsvej 70
Georg Jensens Vej 12
9800 Hjørring

https://handicap.hjoerring.dk


