Verdighet
Engasjement
Oppriktighet
Beredt AS er en arbeids- og inkluderingsbedrift som tilrettelegger for læring og arbeidstrening,
med fremtidig mål om sysselsetting i ordinært arbeidsliv. Vi samarbeider både med offentlige
og private bedrifter for å kunne tilby gode, realistiske treningsarenaer for deltakerne våre.
Seriøs og kompetent

Godkjent opplæringsbedrift i følgende fag:
•
•
•
•

Kokk
Institusjonskokk
Møbeltapetserer
Bilmekaniker

Beredt er også godkjent
tilbyder av Kompetanse
Plus-kurs.

Vi er tilknyttet Bransjeforeningen Arbeid & Inkludering i NHO Service og Handel, og sertifisert gjennom
Equass – en felleseuropeisk godkjenningsordning
for bedrifter som tilrettelegger for mennesker med
sosiale utfordringer.
Rådgiverne våre har variert bakgrunn, og innehar
bred og oppdatert kunnskap innen sitt fagfelt. Virksomheten vår er non-profit, som vil si at all inntjening går tilbake til kursing og videre utdannelse for
deltakere og ansatte.
Tilrettelagte lærlingplasser
Vi har til enhver tid 7-10 lærlinger sysselsatt i egne
avdelinger. Vi er også medeier i et eget opplæringskontor, OKAMB, som tilrettelegger for lærlinger med
behov for litt ekstra støtte. Det omfatter læreplasser
innen de fleste håndverksfag, med egne rådgivere.

Kantinevirksomhet
Vi driver flere kantiner, både ordinære og skolekantiner. Dette er en viktig arbeidstreningsarena. Man får lære både praktisk kantinearbeid, kundebehandling, salg og
service. Våre kantiner har et sterkt miljøfokus og redusert matsvinn står alltid på
dagsorden.

Transportavdeling
Her leveres det ut varer fra våre egne avdelinger til kunder over hele
byen, og transport i bykjernen utføres med el-sykkel og el-varebil.

Møbelavdeling
Beredt har et stort fokus på miljø og gjenbruk, og vår møbel-avdeling har en re-design-avdeling med eget utsalg
på Apeltun. Her produseres også enkle gaveartikler,
som pynteputer, gaveposer og sesongvarer.

Cateringavdeling
Vi lager og leverer kvalitetsmat til kunder
i hele Bergen. Vi utdanner nye kokker
og har til enhver tid flere lærlinger/
lærekandidater innen kokkefaget.
Det er ansatt en egen rådgiver som
har spesielt oppfølgingsansvar for
den faglige delen av opplæringen.
Kjøkkenet vektlegger produksjon
av mat fra grunnen av , og bruker
lokale leverandører der det er
mulig.

Bilverksted
Vi drifter et autorisert bilverksted som er medlem av Automesterkjeden. Her drives det
opplæring i bilfaget og vi har en
egen mekaniker som er dedikert
til faglig opplæring av lærlingene. Verksmester har også
ansvar for drift av transportavdelingen.

Kurs- og selskapsavdeling
Beredt har store og fleksible lokaler
til utleie. Lokalene kan benyttes til
både små og store arrangementer og
er utstyrt med de tekniske fasiliteter som
kreves. I samarbeid med Cateringavdeling
sørger vi for møtemat eller selskapsmat alt
etter leietakers behov. Vi har gode parkeringsmuligheter og enkel adkomst med heis i bygget.

Nedre Nøttveit 12
5238 Rådal
Tlf: 55 36 26 00
E-post: post@beredt.no
www.beredt.no

En takk til våre leverandører

Stolt leverandør
av kaffe

Rykende ferske bakervarer
fra din håndverksbaker!

jdeprofessional.no

I den gode smaks tjeneste

Bergen

Thomsen Storkjøkken AS

Vestlandets ledende leverandør av
profesjonelt utstyr til storkjøkken.
Telefon 47 47 66 66
E-post: post@culinabergen.no
www.culina.no

Culinabergen

Culinabergen
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Måkestad Gruppen
Lønningshaugen 2, 5258 Blomsterdalen
Tlf: 55 14 10 00 - Faks: 55 14 10 01
E-post: firmapost@makestad.no

