Arbeidspraksis
i en ordinær bedrift
Rita har vært en del av bedriften
i mange år, først på Neverstua, så
etter at Neverstua ble en del av
Jobberiet. Hun begynte i 1994,
har gjort det meste som er å gjøre
i treproduksjonen, men også andre
arbeidserfaringer, blant annet med
peiskubben. På de fleste områder av
produksjonen kan man si at Rita
jobbet seg opp til å bli ekspert.
Det finnes en interessant årsakssammenheng mekanisme i arbeidslivet;
når man blir god på noe får man lyst til
å lære mer, gjøre nye ting. Og siden Rita
var veldig god på det meste, fikk hun lyst
til å prøve noe nytt. Etter Jobberifusjonen ble Rita med på å pakke stativ
med juleeffekter sammen med Pakk &
Montering, men lysten til å prøve andre
oppgaver var fortsatt der.
JobberiPosten tar gravejournalistikk på
ramme alvor, og følger opp saken. JP
har snakket med Rita og andre som er
involvert i Ritas praksisplass, men vi gir
ordet først til Morten som er Ritas leder.
«Vi merket at Rita trengte nye utfordringer,
men også mer varierte arbeidsoppgaver. Alle her kjenner godt til HIUL og
Hølandshallen, så det var naturlig å ta
kontakt med Charina og Bjørn. De var
veldig positive til å la Rita få prøve seg
en dag i uken. Det ble avtalt at hun skulle
begynne etter sommeren, onsdag hver
uke.»

Begrep forklart

Ny fast spalte i JP, hvor vi tar tak i enkelte begreper som vi ofte bruker, men som kanskje
trenger en forklaring.
Motivasjon, som kommer fra ordet Motiv. I jobberiet snakker vi mye om å være motivert.

Å være motivert er det samme som å ha lyst til å handle på en spesiell måte. Det kan være en
drivkraft for å gjøre noe bestemt, for eksempel å gå på jobb. Da er man motivert for å jobbe,
som er det samme som å ha lyst til å jobbe.
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Arbeidspraksis i en ordinær bedrift

Kjære alle Jobberianere!
2019 kom og forsvant! Hvor ble det av året?
Jeg sitter med følelsen av at året bare så vidt har
begynt, og nå er det bare noen dager til juleaften.
Hva skjedde?
En mekanisme som får tid til å gå fort, er når det
er morsomt å gå på jobb. De fleste Jobberianere er
glad i jobben sin, er glad i å møte kollegaer,
er glad i å løse arbeidsoppgaver. Da går tiden fort.
2019 var året uten de store endringene. Vi er på
de samme stedene og vi utfører mye av de samme
oppgavene som tidligere.
Samtidig er det en forskjell, ikke veldig merkbar men desto viktigere. Det er nå 3, 5 år siden
vi gjennomførte fusjonen mellom Neverstua og
ASVO Bjørkelangen, og det tok litt tid før tanken
på at vi var en bedrift ség inn over alle avdelingene.
Jeg tror tanken har seget ferdig nå, vi er en bedrift,
vi er alle kollegaer som jobber for samme mål,
Jobberiets beste.
Hovedartikkelen denne gang tar for seg hvordan
det er for en VTA ansatt å jobbe ute i en annen type
bedrift. Mange hos oss har en eller to praksisdager
ute i matbutikk, på eldretreff, på Bjørkebadet eller i
en produksjonsbedrift, for Rita er det i et idrettslag.
Tanken er at hvis man har lyst på en annen eller ny
utfordring, så skal Jobberiet legge til rette for det.
Det kan ligge mye motivasjon og arbeidsglede i å
prøve noe nytt og anderledes.
2020 blir et morsomt og spennende år, hvor
Jobberiet skal utvikle hvem vi er og hva vi gjør.
Allikevel er det noe som ligger fast; vi lager mat og
serverer, vi vasker, tørker og ruller tøy og tekstiler,
vi pakker og monterer, vi kapper, skjærer, pusser
oljer og graverer, vi lager nyttige ting på Kvisten,
vi klipper gress og pynter opp Bjørkelangen og
Løken, vi transporterer, vi selger nyttige og brukte
ting og vi hjelper folk ut i arbeid.
Det går samtidig en rød tråd igjennom alt vi gjør:
Vi tar vare på hverandre, det er Jobberiets
spisskompetanse.
Jeg mener selv at jeg har verdens beste jobb, å få
lov til å lede en så fantastisk bedrift som Jobberiet
er et stort privilegium.

Adventshilsen fra Haagen

JP spør Rita hvordan hun opplevde å begynne med jobb på Hølandshallen.
«Det var veldig spennende å begynne på et nytt sted. Jeg hadde lyst på å prøve nye
ting, men det var litt skummelt selv om jeg kjente de fleste fra før av. Charina, Bjørn
og de andre som jobber i Hølandshallen tok veldig godt imot meg, og jeg har trivdes
fra første dag. Jeg fikk utlevert HIULs arbeidstøy, som fikk meg til å føle at jeg hører
til her. Jeg jobber fint med alle, men vanligvis mest med Charina. Jeg hjelper til mye
inne med vasking, klargjøring av festlokaler og annet vedlikehold. Jeg trives veldig godt.»
Da JP posten var innom, var planen at Rita og Bjørn skulle sette opp julebelysning ute.
Hun var litt spent på om alle lysene virket. Neste gang Rita møtte JPs utsendte fortalte
hun fornøyd at alt fungerte som det skulle.
JP tar en prat med Charina og Bjørn.
«Rita er kjempeflink.» sier begge to. Charina fortsetter. «Rita var ganske forsiktig til
å begynne med, men etter som hun ble tryggere med oss og oppgavene, jobbet hun
mer selvstendig. Nå kan jeg be henne om å utføre oppgaver uten at jeg er med,
og da vet jeg at de blir gjort skikkelig.
Hun kommer alltid presis klokken 08.00, uansett vær og føre. Det er fint å ha en
positiv person som Rita hos oss, og det er alltid mye som må gjøres.»
Bjørn sier at Idrettslaget har en tradisjon for å bidra i lokalmiljøet, og det å kunne
være med på gi Rita nye utfordringer har vært veldig positivt.
Siste ord går til Morten. «Vi ser at Rita trives og har det bra når hun er på
Hølandshallen. Det gjør også at hun trenger mindre oppfølging fra Jobberiet.
Rita er motivert for å reise på jobb, og motivasjon utvikler selvstendighet.»
JobberiPosten kommer til å følge opp temaet praksis i ordinær bedrift fordi det er
mange flere av våre VTA ansatte som kjenner på hvordan det er å ha praksis utenfor
avdelingene våre, og få oppleve hvor positivt det er å komme inn i et nytt miljø og få
nye oppgaver. Nettopp slik Rita opplever det.
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Fem Raske! i JobberiPosten
Navn: Mona Blystad
Alder: 38

3. Hvilken avdeling jobber du på?
Neverstua.

4. Hva er din bakgrunn og arbeidser
faring? Har en veldig allsidig
bakgrunn, alt i fra kokk, dekkproduk
sjon, lager, spedisjon, til sveiser.
Så veldig allsidig.

5. Har du noen spesielle interesser du
vil nevne? Ja, jakt, fiske og alt som
durer.
1. Hvor kommer du fra?
OSLO – Rødtvet
2. Når startet du opp i Jobberiet?
Jeg flyttet til Bjørkelangen i 2016
og begynte i Jobberiet da.
3. Hvilken avdeling jobber du på?
Vaskeri og kantine på Bjørkelunden.
4. Hva er din bakgrunn og arbeidser
faring?
Er utdannet hjelpepleier og aktivitør.
Jobbet 10 år som miljøterapeut
i omsorgs-bolig før jeg kom hit.
5. Har du noen spesielle interesser du
vil nevne?
Sykler til jobben hele året. Også vinter.

Navn: Ståle Ranvik
Alder: 47

				
1. Hvor kommer du fra?
Lillestrøm.
2. Når startet du opp i Jobberiet?
Jeg begynte i Feb./Mar. 2014 på
Neverstua. Hørtes ut som en spennende
type jobb, og der fikk jeg jo rett, har
ikke angret ennå.

HEB, HEA, IPE, INP, P091, K131.
har forsøkt å fjerne det fra minnet,
men helt umulig!).
Har jobbet med å booke avtaler for
legemiddelkonsulenter på legekontorer (Kan si ut ifra postnummer
hvor i Norge stedet er f.eks. 8284
er Hamarøy, Nordland. Dette har jeg
også forsøkt å få fjernet fra minnet,
men helt umulig!) Ellers så har jeg
jobbet på gatekjøkken, kro og hatt
vaskejobber!

Navn: Anita Linner
Alder: Ja.

5. Har du noen spesielle interesser
du vil nevne?
Gå turer, eller sykle i skog
og mark og på fjellet. Stolpejakt.

		

Årets jubilanter

Snorre Sturlasson feirer 1000 års
bryllupsdag med Astri Olavsdatter.
JobberiPosten gratulerer med
thoriumbryllup.
1. Hvor kommer du fra?
Født, og bodd de første 15 årene i
Nittedal. Har så bodd på Toten, Oslo,
Fosser, Momoen, Hakadal, Lillestrøm,
Gansdalen, Magnor og til slutt
Bjørkelangen.
2. Når startet du opp i Jobberiet?
Startet på ASVO i 2004. Etter å ha
pendlet inn til Oslo i mange år, var
det godt slippe og sitte i kø til og fra
jobb. Jeg begynte først på vaskeriet.
Fikk etter hvert ansvaret for pakkeavdelingen i tillegg til vaskeriet.
Og så monteringsavdelingen til slutt.
Når vi flyttet til Bjørkelunden ble
Pakk og montering slått sammen.
Jeg var lei klesvask, og valgte derfor
å ha ansvaret kun for P&M.
3. Hvilken avdeling jobber du på?
Pakk & ´Montering
4. Hva er din bakgrunn og arbeider
faring? Var glad i å lage mat, og
valgte derfor kokkeskole. Men fant
ut at det ikke var noe for meg.
Har jobbet både med å selge f.eks.
stålbjelker og armeringsnett m.m.
(kan forskjellen på betegnelsen

3

Andre jubileer i 2019
Richard J.		
Silje S.			
Mikael A. L. 		
Heidi S. 			
Kai Arne N.		
May Iren P.		
Hilde E. S.		
Knut A.			
Marianne B.		
Morten J. 		
JobberiPosten gratulerer

30 år
30 år
30 år
30 år
40 år
50 år
50 år
50 år
50 år
50 år
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