Daglig verksamhet
Iris Hadar AB
Vi erbjuder daglig verksamhet enligt LSS, Lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade
Hos Iris kommer du att vara delaktig och utvecklas. Många har drömmar och en
önskan om att få ett arbete.
När du deltar i Iris verksamhet går du till jobbet. Du är med på arbetsplatsträffar,
planerings- och uppföljningsmöten, friskvård, jobbklubb och besök på
arbetsplatser. Vill du prova daglig verksamhet på ett företag hjälper vi dig få en
plats där du har möjlighet att utvecklas. Vi stödjer dig till och i arbete.
Varmt välkommen!

Kommunikationskompetens:
För oss på Iris är det viktigt att vår verksamhet är tillgänglig. Det innebär bland
annat att vi har språkstödjande arbetssätt, interkulturell kompetens samt personal
som kommunicerar på teckenspråk för döva/gravt hörselskadade.
Vi har även specialistkompetens inom NPF, psykisk ohälsa, generella
inlärningssvårigheter, döv/hörselnedsättning, synnedsättningar, läs-och
skrivsvårigheter.
Frågor?
Kontakta Servicecenter 019-21 10 00.

Har du frågor ring gärna eller boka tid för studiebesök
Iris Hadar AB
Kungsgatan 6, 702 11Örebro
Driftform Privat
Hemsida: www.iris.se
Kontaktperson: Gina Magnusson
Telefonnummer: 073-520 66 33
Telefontider 8- 16
E-post: gina.magnusson@iris.se

Verksamhetsansvarig: Karin Granlund
Tel: 073-520 66 34 OBS! Endast sms
E-post: karin.granlund@iris.se

Verksamhet

Beskrivning

Iris profilering

Vi vänder oss till dig som har en önskan att få ett jobb eller vill förbereda
dig inför ett jobb. Med vår 100-åriga erfarenhet har vi verktygen, stödet
och nätverken. Vi ser människors olikheter som en styrka och tillsammans
bygger vi en trivsam och utmanande verksamhet.

Iris verksamhet

Verksamheten är produktions- och arbetsinriktad med meningsfulla och på
arbetsmarknaden efterfrågade arbetsuppgifter. Vi arbetar med Learning by
doing – att lära sig genom att göra. Arbetet är upplagt med olika
avdelningar som
 Order & Försäljning
 Produktion & Montering
 Material
 Gods, packning & lager
 Ekonomi & Fakturering
Exempel på arbetsuppgifter är
 Lego-arbeten som inhämtas från lokala/regionala företag som
montering, paketering, dataarbete
 Produkter/tjänster som tillverkas/utförs åt ideella företag som
smyckestillverkning, sömnad
 Produkter/tjänster som tillverkas/utförs åt bistånds- och
hjälporganisationer
 Produkter/tjänster som vi gemensamt beslutar att tillverka/utföra

Iris externa platser

Förberedelser och aktiviteter inför extern arbetsplats
Matchning mot arbetsplats
Genomförande av daglig verksamhet på extern arbetsplats

Iris kombo

Du kan kombinera din dagliga verksamhet med jobbaktiviteter i Iris
verksamhet och en extern plats

