Ats Gjøvik/ Toten AS er en attførings- og
vekstbedrift, som
er eid av Gjøvik, Østre og Vestre Toten
kommune.

VÅRE VERDIER
VIL GI DEG SOM
SAMARBEIDSPARTNER EN
GOD OPPLEVELSE

Kontakt oss!
Ta kontakt om du vil vite mer om oss og hva
vi kan tilby: www.ats-gt.no
Drifts og produksjonsleder , Frank Bergum:
Tlf 41467384,
epost; frank@ats-gt.no
Jobbkonsulent, Magnar Sætre:
Tlf; 90027415
epost; magnar@ats-gt.no
Sentralbord:
Tlf: 61135770

ADRESSE:

ATS Gjøvik/ Toten
AS

H

AR DERES
BEDRIFT BEHOV
FOR Å SETTE BORT
ARBEIDSOPPDRAG?

D

A KAN VI HA
LØSNINGEN FOR
DERE!

Damsletta 4,
2827 Hunndalen

Vi er sertifisert etter kvalitetsstandarden
EQUASS Assurance og etter
kvalitetsmanual bygget på ISO 9001.

Se våre nettsider

www.ats-gt.no

Hvem er vi og hva gjør vi

Vi har i dag arbeidsoppdrag fra

Dine fordeler som arbeidsgiver:
● Vi har stort fokus på kvalitet
● Kostnadseffektiv løsning for bedriften





Vi på Ats er en fast gjeng med positive,

● Konkurransedyktige priser

arbeidsomme og ivrige ansatte.

● Ved å bruke oss bidrar du til et inkluderende arbeidsliv

Vi er ca 100 personer som påtar oss mange

● Du kan styrke din bedrifts profil som samfunnsaktør

typer oppdrag, kortsiktige og langsiktige.


Vi er en Vekst og Attføringsbedrift med
stabile arbeidstakere som liker å ha nær
kontakt med kundene våre.



Vi holder til i nye tilrettelagte lokaler i
Damsletta 4. Hunndalen.

Hva kan vi tilby…
● Tett kontakt og oppfølging av kunder
● Rask respons ved behov



Våre arbeidsoppdrag pr i dag:



Montering og sammenstilling av komponenter , produkter og sorteringsoppgaver.

● Skreddersydde løsninger
● Lang erfaring og bred kompetanse med bedriftsmarkedet
● Vi leverer kvalitet til rett pris



Pakking og plastsveising



Stikningslekter for oppmåling.



Lager og logistikk for kunder



Sjåførtjenester



Postutsending



Salg av kaker.



Makulering

● Rask levering til rett tid og sted

Ta kontakt med oss i dag så vi sammen
kan finne løsninger.

