med arbeid og
inkludering
som mål
Blå Kors café og catering

Velkommen til
Blå Kors café og catering
Møtemat
Vi leverer sunn og god møtemat
som tilfører din hverdag energi
og overskudd! Ring vår kokk for
en matprat og vi setter sammen
en meny som er tilpasset akkurat
ditt møte eller anledning.

Tapas og småmat
Vi har et bredt utvalg av smaksrik
tapas og møtemat som skjerper
alle sanser. Her kan du bestille
for små grupper eller større

Det søte punktum.
Vi har eget bakeri hvor alle
kaker produseres fra bunnen
av. Spesialiteten vår er "Verdens
beste" men vi leverer et bredt
spkter av søte fristelser. I tillegg
kan vi tilby gluten- og laktosefrie
kaker dersom man ønsker dette.

2

Litt av alt
Halve rundstykker eller baguetter.
Smørbrød eller koldbord.
Lunsjtallerken eller klassiske
snitter.
Vi har møtemat, småretter,
koldtbord, varme retter og
hjemmelagde kaker, tilberedt
av faglærte kokker med over 30
års erfaring fra kafé. kantine,
restaurannt ogcateringdrift.

Vi er en arbeidsinkluderingsbedrift
og en godkjent lærebedrift for
institusjonskokkfaget. Vi bidrar
til at personer som står utenfor
arbeidslivet får muligheten til å ta
fagbrev og jobbe med det de er gode
på. Vi er for arbeidsinkludering og
ekspertise, og for oss betyr begge
faktorene like mye!

Vår lidenskap er å videreforedle
råvarene til fristende pg vakre
retter som appellerer både til
øynene og ganen. Vi bruker
kreativiteten og gir deg forslag!
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Sammen får vi flere
mennesker i jobb.
Flere mennesker kan inkluderes
i arbeidslivet når vi jobber
sammen. Våre jobbsøkere har et
vidt spekter av kompetanse og
erfaring.
Ta samfunnsansvar sammen
med oss!
En rekruttering fra utenforskapet
gir trippel gevinst:
• jobbsøkeren får en jobb som er
en vesentlig kilde til livskvalitet
• arbeidsgiveren får en ressurs
som beriker bedriften
• samfunnet tjener på å få flest
mulig ut i arbeidslivet
Hvem er vi?
Gjennom grundig kartlegging
av kompetanse, erfaring og
interesser hjelper vi den enkelte
med å oppnå sine mål.
Vårt mål er å finne arbeidsgivere
og jobbsøkere som passer
sammen, og som kan lede til
jobbmuligheter.
Vi er på jakt etter
samarbeidspartnere som ønsker
å bidra til at flere inkluderes i
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arbeidslivet. Vi søker både dere
som trenger å rekruttere, og dere
som kan tilby arbeidstrening som
kan føre til jobb på lengre sikt.
Hva får din bedrift?
Ved å samarbeide med oss
får du en partner som kjenner
arbeidslivets spilleregler og har
høy inkluderingskompetanse.
Etter kartlegging av din bedrift
er målet å presentere motiverte
jobbsøkere.
Dere får en kunnskapsrik og
pålitelig samarbeidspartner
med stort engasjement for
arbeidsinkludering.
Hva tilbyr vi?
Vi tilbyr:
• kartlegging av kompetanse og
erfaringer
• karriereveiledning
• arbeidstrening
• jobbsøk
Vi tilbyr tilpasset opplæring i:
• norsk
• lesing
• skriving
• regning
• digitale ferdigheter
• fagopplæring
• studiestøtte

Arbeidsforberedende trening
Vi tilbyr tiltaket Arbeidsforberedende trening (AFT) i samarbeid med NAV.
Tiltaket har 12 måneders varighet og søkes inn via de lokale NAV kontorene.
Det overordnede målet i AFT er at jobbsøkere skal ut i enten jobb i det
ordinære arbeidsliv, eller utdanning som bedrer mulighetene for jobb i
dagens arbeidsmarked.
Våre veiledere i AS Rehabil har variert bakgrunn og både sosialfaglig,
yrkesfaglig, pedagogisk, og helsefaglig utdanning. I tillegg har vi veiledere
med erfaring fra ledelse, rekruttering og markedsarbeid. Vi har en solid
tverrfaglig plattform og sterk inkluderingskompetanse.
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Vi har lang erfaring med arbeidsinkludering
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Vi har siden 1971 bidratt til at mennesker har fått jobb, utdanning og
økt livskvalitet.
Vi har åpen dag på torsdager kl. 12.30. Ta gjerne kontakt med oss.
Besøksadresse:
Stanseveien 9, 0975 Oslo

Postadresse:
Pb. 46 Kalbakken, 0901 Oslo

Blå Kors café og catering
Østre aker vei 206F, 0975 Oslo
23 20 31 70
post@rehabil.no
www.blakors.no/arbeid-og-inkludering-oslo/kantine
Følg oss også på sosiale medier

I sentrum står et menneske

