
KSI er en moderne 
arbeidsmarkedsbedrift 

som har som hovedoppgave å
få mennesker ut i arbeid.

Kompetanse - Service - Inspirasjon



KANTINE
KSI har egen kantine hvor våre ansatte får opplæring i 
tilberedning av mat samt lover og regler ift tilberedning,
oppbevaring og kjøling av mat. Maten serveres våre 
ansatte til lunsj, samt at vår nabobedrift disponerer 
kantina i sin lunsj. Kantina kan også lage mat til møter 
og konferanser som arrangeres på huset. De ansatte i 
kantina er også ansvarlig for renhold av fellesområder 
og arbeidstøy, samt produksjon av spesialprodukter til 
restauranter, hoteller og cateringfirmaer.

VARIG TILRETTELAGT ARBEID (VTA)
Avdelingen ved KSI ble opprettet i 1996 for å gi 
yrkeshemmede, som ikke kan nyttiggjøre seg andre tilbud, 
en varig arbeidsplass. Sysselsettingen skal bidra til å 
kvalifisere og utvikle ressursene hos den yrkeshemmede. 
Dette skal oppnås gjennom leveranser av frukt og grønt 
og produksjon av ferdigskrelte poteter og grønnsaker 
til kommunens kjøkken og andre bedrifter innen 
kjøkkenbransjen. Avdelingens målgruppe er variert og 
tilpasses den enkelte bruker.

OM OSS
I 1996 startet vi en arbeidsmarkedsbedrift som treningsarena for mennesker med psykiske lidelser. Arbeidsoppgavene var 
videreforedling av poteter og grønnsaker til storkjøkken. Selskapet fikk navnet Kjøkkenservice Industrier AS. Siden den gang 
har selskapet utvidet spekteret av varer og tjenester betydelig, og Jobbfrukt har blitt en stor del av våre tjenester. Vi har 
endret navnet til KSI som gjenspeiler vår visjon: Kompetanse – Service – Inspirasjon. 

STORKJØKKEN
KSI Storkjøkken er sørlandets største produsent av 
ferdig skrelte og videreforedlede poteter og grønnsaker. 
Vi leverer også gryteklare ferske grønnsaksblandinger. 
Våre kunder er hotell og restaurant, stor- husholdning 
og institusjoner i Vest og Aust-Agder. Kjøkkenservice 
Industrier er en VTA (Varig Tilrettelagt Arbeid) bedrift som 
er heleid av Kristiansand Kommune og bedriften utgjør et 
verdifullt tilbud til mennesker med varierte utfordringer i 
Kristiansand og omegn.

JOBBFRUKT
I samarbeid med BAMA og en landsdekkende gruppe medlemsbedrifter, sysselsetter Jobbfrukt over 600 mennesker som har 
havnet utenfor ordinært arbeidsliv. Samarbeidet med KSI/Jobbfrukt betyr mer enn å motta ferske råvarer av høy kvalitet. Du  
støtter verdifulle arbeidsplasser for arbeidstakere med tilrettelagte behov i ditt nærmiljø, tar samfunnsansvar og bidrar til en  
bærekraftig utvikling.

«Kurven med mening» fra Jobbfrukt tar seg godt ut i en resepsjon, på et kontor, møterom, kantine eller venteværelse. Tilgang 
til frukt og grønt øker trivselen og kan gi sunne og friske medarbeidere. Vi har flere fruktkurver tilpasset ulike behov. Du kan 
bestille via vår nettside jobbfrukt.no eller kontakt oss direkte på 38 00 21 70.



T: 99 33 77 58
E: tommy@konstruktiv.no

Likte du denne brosjyren?

www.konstruktiv.no

Ta kontakt med oss, 
så kan vi hjelpe med å 

markedsføre din bedrift.

Epost: hallo@bama.no  Tlf: 22 88 05 00
www.bama.no/storkjokken

Adr: Nedre Kalbakkvei 40, 1081 Oslo

FRUKT- OG GRØNT-
SPESIALISTEN PÅ SØRLANDET

TLF: 37 19 97 00

Ditt lokale
regnskapsbyrå

Tlf: 38 12 02 50   merkantil-service.no

PB 4043, 4689 Kristiansand
Tlf. 38 14 46 00  | www.norengros.no

Barstølveien 36D, 
4636 Kristiansand
Tlf: 40 60 30 75

www.norrona.net 

INFERNO

T: 38 80 80 00 

E: post@inferno.no

W: inferno.noSupport SkytjenesterIT-drift Konsulent IT-utstyr

Tlf: 38 00 21 70   //  post@ksi.no  //  WWW.KSI.NO
Adr: Bråvannsløkka 2, 4624 Kristiansand


