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FÅ JOBBET GJORT
– SOCIALT ANSVAR PÅ KÖPET
Alla som gör affärer med oss
bidrar till att minska segregationen
och utanförskapet i Göteborg.

CSR I VERKLIGHETEN

KUNDNYTTA
SAMHÄLLSNYTTA
MEDARBETARNYTTA

ALLTID EN KOMBINATION
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MEDARBETARNYTTA
RUNT TORGET

HEMSERVICE

CITYSERVICE

BYGGSERVICE

STÄD & FASTIGHETSSERVICE

VARFÖR VÄLJA OSS?
• Bara en kontaktväg in till många olika
sociala företag.
• Varje affär bidrar till såväl kundnytta som
medarbetarnytta och samhällsnytta
• Vårt stora utbud av tjänster stödjer
kundernas kärnverksamheter.
• Våra kunder stärker sin attraktions- och
konkurrenskraft.

GÖR BRA AFFÄRER MED SOCIAL TRADE
– medverka samtidigt till att vi får ett socialt hållbart Göteborg!
Social Trade är ett sälj- och marknadsföringskooperativ som ägs av
sociala företag i Västsverige. Våra ägare har tillsammans 150 medarbetare och omsätter 80 miljoner kronor. Vid de olika verksamheterna
praktiserar och arbetstränar cirka 400 personer. Social Trade är ett
icke vinstdrivande företag.
Att samverka med oss innebär såväl kundnytta som samhällsnytta och
medarbetarnytta. I ett och samma paket. Kan det bli bättre?

BUSINESS FOR INCLUSION
Alla som gör affärer med oss får inte bara slagkraftiga lösningar och
ett proffsigt utfört arbete. Våra affärer gör det också möjligt för sociala
företag att expandera och anställa fler som står utanför arbetsmarknaden.
På det sättet bidrar våra kunder till att minska segregationen och
utanförskapet i Göteborg. Business for inclusion.

1 000 JOBB I SOCIALA FÖRETAG FÖRE 2020
Före år 2020 ska 1 000 personer som står utanför arbetsmarknaden
ha fått stadigvarande jobb och meningsfulla arbetsuppgifter i sociala
företag. Det är vårt övergripande mål.

VAD KOSTAR DET?
Vår prissättning utgår från en normbaserad
timkostnad där vi ligger mittemellan de lägsta
och genomsnittliga priserna på marknaden.
Kostnaden per timme varierar beroende på
uppdragets komplexitet och baseras på typ
av tjänst samt om uppdraget är enstaka
eller återkommande.
Timpriset omvandlas i de allra flesta fall
till ett effektivpris, per styck,
per månad eller dylikt .

60 OLIKA TJÄNSTER

i fem koncept!

BYGGSERVICE
Våra tjänster inom Byggservice innebär att byggföretagen får en renare, säkrare
och effektivare byggarbetsplats samt nöjdare medarbetare.
Vi utför slutstädning, ombesörjer lokala transporter, renoverar fasader, städar arbetsbodar, agerar hantlangare och mycket annat. Via vår cateringverksamhet kan vi också
köra ut mat till byggarbetsplatsen. Välj bland cirka 20 tjänster.

CITYSERVICE
Genom att effektivt samordna olika tjänster kan vi minska cityföretagens kostnader och
öka deras intäkter. Till exempel hjälper vi till inför en kampanj med en extrastädning av
lokalen, byte av en trasig hylla, snöskottning med mera. Vi delar ut flyers eller går
sandwichman, trycker upp t-shirts och serverar kaffe. Eftersom många konsumenter
kollar upp butiker och restauranger på nätet kan företaget också behöva en film till
hemsidan. Den fixar vi! Välj bland cirka 40 tjänster.

HEMSERVICE
Våra tjänster inom Hemservice innebär en enklare vardag för familjer och ökad
möjlighet för äldre att bo kvar hemma. Vi utför städning och fönsterputs, röjer källare
och vindsförråd, målar och tapetserar. Dessutom sköter vi tvätten, bygger staket,
klipper gräset, ansar häckar med mera. Välj bland drygt 30 tjänster.

RUNT TORGET
I Göteborgsområdet finns ett tjugotal torg. Runt dessa bor det fler än 200 000
människor. Expansionen av stora köpcentrum och förtätningen av innerstaden gör att
torgen ställs inför stora utmaningar. Vi erbjuder många olika kombinationer av tjänster
för att både företagare och boende ska kunna hålla torget levande och välskött.
Vår service Runt Torget innebär att centrumens fastighetsägare och företagare kan
reducera sina kostnader för olika tjänster. Genom att arrangera aktiviteter som utvecklar och förstärker relationen till de boende kan de också öka sina intäkter. Välj bland
cirka 50 tjänster.

STÄD & FASTIGHETSSERVICE
Fastighetsskötsel och omtanke om de boende är två viktiga faktorer som man kan
påverka för att fastigheten ska stiga i värde. En välskött fastighet och positiva hyresgäster är, utöver läget, själva grunden till värdetillväxt. Boende som trivs blir snabbt
fastighetsägarens/bostadsrättsföreningens ambassadörer.
Vi utför det mesta som man kan tänka sig inom yttre och inre fastighetsskötsel.
Vi erbjuder dessutom vaktmästare på hel- eller deltid. De boende kan också välja från
ett omfattande och konkurrenskraftigt utbud av rut- och rotarbeten. Välj bland cirka
40 tjänster.
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VAD ÄR ETT SOCIALT FÖRETAG?
Ett socialt företag bedriver självständig affärsverksamhet med
samhälleliga mål. Det huvudsakliga syftet är att skapa arbete
och försörjning till personer som har varit utan arbete en lång
tid. Vägen in i samhället via ett socialt företag kan börja med
arbetsträning eller praktik, efterföljande anställning.
Så småningom kan man ansöka om att bli delägare.
Företagets vinst återinvesteras i verksamheten så att fler nya
jobb skapas.
Välkommen att kontakta Social Trade – Göteborgs nyttigaste
företag!

CSR står för
Corporate Social Responsibility
och innebär att företag
implementerar och integrerar
sociala och miljömässiga aspekter
i kärnverksamheten.
Det kan bland annat gälla samhällspåverkan,
mänskliga rättigheter, mångfald,
energikonsumtion och avfallshantering.
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ALLA SOM GÖR AFFÄRER MED OSS BIDRAR TILL ATT MINSKA SEGREGATIONEN OCH UTANFÖRSKAPET I GÖTEBORG.

