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JobbfeLLesskap: Espen Birkeland fra Tvedestrand og Emanuel
Hansen samarbeider i produksjonen.

Lager gode TennbrikeTTer: Sondre Øvstedal Løkenberg
lager julegaven som det er rift om, nemlig lokalproduserte
tennbriketter fra Lisand.

KompeTansesenTereT: Fra venstre: Tor Kristian Johansen, Anne Marie Hveding, Bjarne Paulsen, Jannicke Ellingsen, Vibeke Dehli og Elinn Høyesen.

FoTo: anne dehli

Kompetansesenteret på Lisand på Grenstøl jobber intensivt med arbeidsrettede tiltak som får folk ut i arbeidslivet

-vi har helt fantastiske tall på Lisand
lisand
Lisand er en suksessbedrift med 64 personer på huset. Om lag
450 mennesker er
innom huset årlig, og
nær 72 prosent av
dem kommer ut i
arbeidslivet.
Anne Dehli

anne.k.dehli@tvedestrandsposten.no
951 56 923

Lisand er plassen hvor folk kan
få veiledning og inspirasjon til å
komme ut i arbeidslivet om de
så er på starten av en yrkeskarriere eller trenger en annen retning å gå.

en ny start
- For dem som har opplevd at
jobb har blitt en belastning i livet, så kan ofte veiledning og
andre tilbud hos oss gjøre at de

igjen føler mestring og arbeidsglede. Dermed kan de på ny
søke seg inn i arbeidslivet og
finne en ny jobb eller karrierevei som gjør at arbeidslivet blir
en ny og bedre erfaring enn det
var tidligere, forklarer veileder
Vibeke Dehli, som også har ansvar for Lisand på sosiale medier.
Jannicke Ellingsen fra Lyngør
har være ansatt på Lisand siden
august, og har jobbet med tilsvarende tiltak i snaue tre år etterfulgt av en karriere i PR- og
mediebransjen.
- Jeg stortrives og det er fint å
kunne bruke brakgrunnen fra
tidligere i denne jobben, sier

Godt arbeidsmiljø
I adventstiden har Lisand en
julekalender som avslører alle
de 24 medarbeiderne i bedriften, som i tillegg til de 40 ansatte som er på varige tiltak på in-

dustriavdelingen utgjør til
sammen alle de 64 ansatte på
Lisand. Vibeke har jobbet mye
med avklaringstiltak og også
med prosjekter for ungdom under 30 år i prosjektet «Aktiv fra
dag 1». Hun fremhever at arbeidsmiljøet innad på Lisand er
godt og at atmosfæren på huset
og arbeidsmiljøet hos dem blir
lagt merke til av dem som kommer innom.

Gode tall
Resultatene Lisand har som bedrift viser også at driften er
god. Driftsinntektene i 2017 var
på drøye atten millioner kroner. Årsresultatet var på solide
1,3 millioner kroner, og inntjeningen har vært god og jevn i
flere år.
Lisand blir eid av Tvedestrand, Vegårshei, Gjerstad og
Vegårshei kommuner. Daglig
leder er Tor Kristian Johansen.

frakTer nye kLuTer TiL buTikken: Tone Andreassen

kommer med en stor leveranse av ferdige varer.

Han forteller at det er et betydelig antall mennesker som er
innom Lisand årlig.
- Nær 450 mennesker har vi
befatning med hvert eneste år.
Enten er de her for å prøve ut
arbeidsevne, trenger veiledning for å komme videre i arbeidslivet, de er på arbeidstrening, eller om de trenger tilrettelagt arbeidsplass, så bidrar vi
sterkt til gladsakene på yrkesfronten i østregionen, sier han.

halvparten ut i arbeid
Lisand skilter med gode resultater, blant annet med å få 50
prosent av de arbeidssøkende i
et attføringsløp ut i arbeid. Personlig tilrettelagt oppfølging er
en av suksessfaktorene, mener
han.
- I tillegg kommer nærmere
72 prosent av dem vi gir oppfølging ut i jobb, og det er fantastiske tall, sier han.

Jobber i KanTina: Kristin
Songedal stortrives på jobben.

sorTerer finT: Dag Are Løvdal fra Gjerstad får instruksjoner av

Jan Ove Aslaksen.

Jobber i brukTbuTikken: Kristian Eldrup sitter for
øyeblikket i kassa på bruktbutikken på Lisand.

