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Ranso gir arbeid til mennesker med behov for en varig tilrettelagt arbeidssituasjon. Vi er ikke en “vernet” bedrift; 
vi er en ordinær arbeidsplass for ekstraordinære ansatte. Ranso er med på å løse en viktig samfunnsutfordring 
– det skal være plass til de som kan og vil jobbe.
 
Administrerende Direktør i Ranso, Irene Hovland, sier følgende: “Fortsatt møter jeg ofte uttrykket «vernet bedrift» 
når jeg skal forklare hva vi i Ranso AS driver med. Jeg starter med å forklare at vi er en tilrettelagt arbeidsplass 
for vanlige mennesker.  Ranso ansetter uføre som både kan og vil jobbe og tilbyr den tilretteleggingen de 
trenger for å kunne stå i jobb” «Åja», sier folk – «sånn vernet bedrift»? 
«Nei, ikke egentlig», svarer jeg, «men det var jo det man kalte det 
tidligere» Og da begynner jeg å forklare...

Våre kunder får tjenester og produkter av høy kvalitet samtidig som 
de er med å bidra til et samfunnsansvar. Ranso er ISO sertifisert og 
følger alle krav som andre bedrifter. Vi kan hver eneste dag se at vi 
har fokus på det som vår Visjon sier “Mennesket i sentrum”. I tillegg 
sier vi i visjonen del to “Vi skal bli best på å gi meningsfylt arbeid 
til mennesker i Sola og Randaberg som har behov for tilrettelagt 
arbeid”. En ganske ambisiøs visjon – men dette jobber vi mot hver 
dag. Både i forhold til arbeidsoppgaver vi tar på oss, produkter vi 
lager og tjenester vi tilbyr – alt av samme høye kvalitet som kundene 
våre krever.

Tillit – Ærlighet – Likeverd – Respekt – Lojalitet

HAGEmøbler
Det er vi som lager og selger de flotte 
strandstolene. Vi produserer også 
andre typer utemøbler, som gyngestol, 
Tungenesbenken, Vistebenken, kraftige 
solide rastebenker i både trykkimpreg-
nert og Accoya materialet.
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Lysstøperiet
Ranso lager håndlagde lys. Lysene våre en 
gjennomfarget. Vi har et bredt utvalg med 
mange ulike farger og fasonger. Vi pakker 
flotte gavepakker med lys både til bedrifter og 
private.

Vi arrangerer jevnlig kundekvelder, følg med 
på vår Facebook side. Lysutsalg i våre lokaler 
både på Randaberg og Forus.

Snekkerverksted
Vi lager alt av trekasser, transportkasser og 
annet vi får forespørsel på. Ingen oppdrag er 
for lite og få oppdrag er for stor.
 

Spoleavdeling
Vi spoler kabler for Tec Con og pakker kablene  
i esker.

Logistikk tjenester
- Lagerdrift
- Pakking
- Montering
- Utkjøring av varer
- Utleie av lagerplass temperert
 (korttidsleie og langtidsleie)
 

Gartnertjenester
- Vi holder Forus rent
- Vi klipper gresset på Forus
- Overvåker og renser risten i kanalen
 

Utleie av kontorlokaler
Vi leier ut i Moseidveien 5 på Forus
Trenger du kontor plass har vi plass – ta kontakt
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Formålet til selskapet er å skape og utvikle varige arbeids-
plasser, samt drive kartlegging, opplæring, arbeidstrening 
og attføring for mennesker med yrkeshemming. VTA-tiltaket 
gir våre arbeidstakere mulighet til å opprettholde og utvikle 
sine ressurser gjennom tilrettelagt arbeid og opplæring. 
Ranso AS er en vanlig arbeidsplass, hvor vi bidrar til å utvikle 
ressursene for tilrettelegging i arbeidslivet.

VTA-tiltaket er ikke tidsbegrenset. Det vil si VTA-ansatte kan 
jobbe hos oss så lenge de oppfyller vårt produksjonskrav, 
det er hensiktsmessig og vedkommende selv ønsker det.

Varig Tilrettelagt Arbeid – VTA Vi kan tilby:
– Ranso AS tilbyr spennende og varierte 
 arbeidsoppgaver 
– Du vil få nødvendig oppfølging og opplæring
– Utvikle dine yrkesmessige muligheter
– Godt arbeidsmiljø med mye humor på jobb
– Motiveres og vurderes jevnlig opp mot 
 utdanning og ansettelse
– Vi tilbyr lunsj hver dag

Hvordan gå frem?
For å søke jobb hos oss må du ha fått innvilget 
uføretrygd av NAV. Når du har fått innvilget uføretrygd 
kan din saksbehandler hos NAV hjelpe deg med å 
utforme søknad om arbeid hos Ranso AS. 



[ SIDE 7 ] RANSO AS



Epost: post@forus.no
Tlf.: (+47) 924 36 228

Adr.: Forusparken 2, 4031 Stavanger
www.forusnaeringspark.no

www.fritzoeengros.no
Telefon: 33 13 64 00

Tre inn i fremtiden

Stolt eier av Ranso as i 30 år.
RANDABERG
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Sammen skaper vi  
den grønne landsbyen

firmapost@teccon.no
51 73 37 30 / 51 73 37 00

www.teccon.no Finnestadsvingen 29, 4029 Stavanger
Tlf.: 51 85 89 00 - www.tools.no

Ranso AS Bruker verktøy 
levert av TOOLS AS
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