Velkommen til
Værkstedet Rørdrumvej

Værkstedet Rørdrumvej
Værkstedet er et tilbud om støttet
beskæftigelse og fællesskab for
psykisk sårbare og udsatte voksne.
Værkstedet består af flere mindre
værksteder i samme hus - der er et
auto-, cykel-, montage- og træværksted.
Vores kunder er oftest private, ligesom vi samarbejder med virksomheder og små iværksættere. I sommerhalvåret har vi også grønne opgaver ud af huset.
Vi bruger sikkerhedssko og arbejdstøj, hvilket vi hjælper dig med. Vores
arbejdstøj har logo.
I midten af huset har vi et stort fællesrum, hvor vi mødes til måltider
og kaffepauser. Hver værkstedsfunktion står på skift for at tilberede
et måltid mad i løbet af ugen.
Hver morgen serverer vi boller og
morgenkaffe/-the, som er gratis for
alle. Til frokost er der mulighed for
at nyde et godt måltid mad mod en
mindre betaling.
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Én gang om ugen holder vi infomøde, hvor vi taler om fx kommende arbejdsopgaver og arrangementer.
Vi arbejder med at styrke det
meningsfulde fællesskab, så vi
derigennem understøtter den
sociale- og beskæftigelsesrettede
indsats.
Det er vigtigt at føle sig som en del
af noget og opleve, at det man
bidrager med, har værdi og giver
mening. På Værkstedet arbejder vi
sammen i mindre grupper, øver os
og deler erfaringer.

Målgruppe
Er du over 18 år, psykisk
sårbar og med lyst til at
indgå i et beskyttet arbejdsfællesskab, er du velkommen til at komme
forbi på et uforpligtende
besøg.

Praktisk info
Værkstedet ligger i industrikvarteret mellem Viby, Brabrand og
Åbyhøj. Den nærmeste bus er 6A,
som du finder på Viby Ringvej. Du
kan skifte til 6A fra alle indfaldsveje og på Viby Torv. Det tager ca.
5 min. at gå fra stoppestedet til
Værkstedet.
Hver morgen serverer vi boller og
morgenkaffe/-the, som er gratis
for alle. Til frokost er der mulighed for at nyde et godt måltid
mad mod en mindre betaling.
Vi har faste traditioner:
Firmaudflugt i foråret, en sommerfest og naturligvis en julefrokost. Derudover kan vi aftale
andre arrangementer.
Hos os vil du møde studerende,
som kommer fra Social- og
Sundhedsskolen samt Pædagogseminariet, ligesom vi også har
borgere i jobprøvning, virksomhedspraktik m.m.
Vi har plads til sjove indfald, kreativitet, en dårlig dag, gode grin og
en snak hen over bordet til en kop
kaffe.

Åbningstider
Mandag-onsdag 8-16
Torsdag 8-15
Fredag 8-14

Facebook
Du kan følge os på vores
Facebookprofil:
Værkstedet Rørdrumvej

Kontaktoplysninger
Afdelingsleder: 29204428
Montage: 41854807
Træ: 20244486/41854808
Cykel: 41854494
Auto: 40226933
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Sociale Forhold og Beskæftigelse
Værkmestergade 15
8000 Aarhus C
Tlf: [Telefon her]
socialogbeskaeftigelse@aarhus.dk
socialogbeskaeftigelse@aarhus.dk

