
 Kreativitet og 
arbeidsglede  
     - Vekst og fremtid
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ASVO Kvinesdal AS ønsker å løfte opp arbeid som mål og metode i all 
virksomhet i bedriften. Vi er en aktiv tjeneste og produktleverandør til NAV, 
Kvinesdal kommune og private. 

ASVO Kvinesdal tilstreber seg å ha et innovativt fokus på bedriftens 
virksomhet. Badass cases og vårt moderne vaskeri er gode eksempler på 
dette. Gjennom våre ulike avdelinger og attføringsarbeid vil vi være en 
bidragsyter til at personer kan få en positiv hverdag og komme i arbeid.
ASVO Kvinesdal AS drives tilnærmet etter ordinært næringslivs-prinsipper, 
uten at produksjonspresset får dominere.  

Arbeidsoppdrag og mengde er tilrettelagt den enkelte avdelings/
arbeidstakers yteevne. Produktene selges til konkurranseorienterte priser. 
Vår bedrift leverer tjenester og service som er minst like bra som alle andre.

Ved å velge oss er du med på og gjøre en forskjell for mange mennesker i 
ditt nærmiljø som normalt sett ville stått utenfor arbeidslivet!

- hvor enkelt-menneskets verdighet, selvfølelse og selvrespekt står i fokus. 
                          Arbeidsbegrepet og håndverket er det sentrale fundament i vår kultur.

Kreativitet og 
arbeidsglede er 
viktige faktorer

 i bedriften
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Skogavdeling
Salg av ved i 40 L sekker og 1000L pallesekk. Vi kan også 
levere ved hjem til deg.  På vårt lager på Åmot har vi som oftest 
ferdigtørket ved klar til henting. 

Kontakt skogavdelingen på telefon: 92 07 08 07
eller epost: skog@asvo-kvinesdal.no

Snekkerverksted
Snekkerverkstedet har maskinpark og stor kompetanse til å 
kunne ta på seg varierte oppdrag. Vi produserer en kombinasjon 
av spesialbestillte produkter, og egne produktserier som 
kombibord, sørlandsbenk og Badass Cases.

Kontakt snekkerverkstedet på telefon: 92 07 08 04
eller epost: snekkeri@asvo-kvinesdal.no

Hjelperen
Vi tilbyr hjelp til hagejobber, flytting, bilpleie, dekkskift, 
snømåking, kniv og kjedesliping, bildeskanning og mye mer.

Kontakt Hjelperen på telefon: 91 32 08 56 
eller epost: service@asvokvinesdal.no

Dagsenteret
Dagsenteret tar på seg mange typer oppdrag. Her vever vi tepper 
som kan bestilles etter ønskede mål og farger. Vi syr også blant 
annet vedvesker, forklær, poseposer, puter, grytekluter o.l. Vi strikker 
tøfler, sitteunderlag, puter osv. Dagsenteret tar også gjerne på seg 
oppdrag med å pakke konvolutter for lag og foreninger. 

Kontakt dagsenteret på telefon: 90 77 26 82
eller epost dagsenter@asvo-kvinesdal.no

Vaskeriet
Vårt moderne vaskeri har faste avtaler med flere firmaer, men 
tar også på oss vaskeoppdrag for privatkunder. Vi tilbyr vask av 
dyner, puter, filleryer, tepper, arbeidstøy, industrimatter, mopper, 
sengetepper, overmadrasser og mye mer. Vi leverer også matter 
med Kvinesdals slagord, «vakker vennlig og vågal»
 
Kontakt vaskeriet på telefon: 92 07 08 29
eller epost vaskeri@asvo-kvinesdal.no

Lister Formidling
Lister Formidling er en egen arbeidsmarkedsavdeling ved ASVO 
Kvinesdal der målet er at arbeidssøkerne skal få avklart og 
utprøvd kompetanse og arbeidsevne i forhold til arbeidslivet. 
Våre jobbveiledere har et bredt kontaktnett innenfor mange 
ulike bransjer. Vi formidler arbeidskraft, og våre jobbsøkere er 
formidlet til oss via Nav. 

Vi er et utradisjonelt bindeledd mellom jobbsøkere og 
arbeidsgivere, hvor utprøving hos ulike arbeidsgivere er et av 
våre beste verktøy. Arbeidstreningen og kvalifiseringen foregår 
derfor ofte i vanlige bedriftsmiljøer. 

Dette gir arbeidssøkeren økt 
trivsel, bedre læring og en 
målrettet vei til arbeidslivet. 
Som jobbveiledere tilbyr 
vi individuell oppfølging. 
Arbeidssøkerne kan få hjelp til 
å skaffe seg jobb (formidling) 
eller legge grunnlaget for 
videre utdanning.

Lister Formidling ønsker å være en aktiv samarbeidspartner for å 
få til gode løsninger for både arbeidssøkere og arbeidsgivere.



38 35 01 20
post@nicomat.no
www.nicomat.no

Vi står til tjeneste med:

Ta kontakt med din totalleverandør

• Elektriker
• Rørlegger
• Serviceverksted
• Belysning

• Hvitevarer
• Brunevarer
• Badeinnredning
• Varmepumpe

tlf: 38 35 88 40
mob: 91 76 33 94

e-post: expert@nilskloster.no
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KJØP kvalitetsprodukter til Bil og Båtpleie KJØP kvalitetsprodukter til Bil og Båtpleie   

i vår nettbutikk  i vår nettbutikk    

Der finner du alltid gode tilbud Der finner du alltid gode tilbud   

www.maxxol.no  tel. 46970818 

 

LYNGDAL 38 33 08 50 
FARSUND 38 39 55 10
VANSE 38 39 61 00 
KVINESDAL 47 82 70 00
FLEKKEFJORD 47 82 70 00

Kultur – Skole og barnehage – Helsetjenester – Næring

Ta kontakt og vi vil hjelpe deg!

www.kvinesdal.kommune.no – 38 35 77 00
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Takk til våre
samarbeidspartnere
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