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OM OSS
Bakgrunnen for etableringen av North Personnel er et svar

Vår forretningside er å levere arbeidskraft som er

på markedets utfordringer og behov for bedre ressurskontroll

kvalitetssikeret, og som innehar den kompetanse som

av fagpersonell. Bak selskapet står folk med bransjeerfaring

markedet etterspør. Et viktig fokusområde er å legge til rette

som kjenner bransjens behov og som har som mål å forbedre

så våre ansatte er motiverte, og inneforstått med hva som

tilbudet av utleid arbeidskraft.

kreves i et stadig skiftende arbeidsmiljø.

Kristoffer Holand
Daglig leder
Tok fagbrev som elektriker i 2008, har siden den gang tatt bachelor i innovasjon, og forretningsutvikling
ved Markedshøyskolen i Oslo. Han har spesialisert seg innenfor rekruttering og arbeidsmotivasjon.
Siden 2012 har han jobbet som prosjektleder for flere prosjekter mot bedriftsmarkedet, og det siste
året operert som daglig leder i telecom bransjen.

Jens Andre Sørgard
Bemanningsansvarlig for ingeniører og prosjektadministrasjon
Er utdannet sivilingeniør innen mekanikk og konstruksjonsteknikk, samt 1 års tilleggsutdanning
innen bedrifts strategi og økonomi. Har 13 års prosjekterfaring fra offshore industrien og har jobbet
med alt fra utvikling av maskiner og struktur til teknisk ledelse og prosjekt ledelse.

Petter B. Gustavsen
Rekrutteringsansvarlig Tømrer/Byggteknikk
Tok Fagbrev som tømrer i 2008, og senere etterutdanning som tømrermester ved Folkeuniversitetet
i Oslo. Har flere års erfaring innenfor bygg og anleggsbransjen, og har mye erfaring med rekruttering
fra tidligere stilling som salgsleder.
Tillegsutdanning: Bedriftsøkonom ved Handelshøyskolen BI.

VÅRE SPESIALOMRÅDER
Elektrikere

Tømrer
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Prosjekt Adm.
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REKRUTTERING
En stor del av vår virksomhet er basert på rekruttering for
tekniske bedrifter.
Vi har den tekniske kompetansen som kreves for å finne ut om
kandidaten kan faget han/hun representerer. I tillegg gjennomfører
vi ofte intervjuer, noe som gjør at vi hele tiden får utfordret vår
evne til å være objektive og se helheten av personen.
Vi har et svært bredt nettverk og et stort utslagsfelt. Dette øker sjansen for at du får kandidaten
du ønsker. Du vil ha innsyn i hva som skjer under hele prosessen, og får tilsendt aktuelle kandidater
elektronisk.

Vi gjennomfører rekrutteringen i henhold til svært strenge prosedyrer. Alle intervjuer blir
gjennomført av fagpersonnel.
Før oppdraget utfører vi en kvalitetativ jobbanalyse for å sikre oss at vi har fått
alle de nødvendige detaljene rundt ditt behov blir møtt i hele prosessen.
Det blir så generert et tilbud på bakgrunn av dette, og du får en
skikkelig gjennomgang på resten av prosessen.
Dere er selvsagt fullstendig oppdatert elektronisk på hva som
gjøres til en hver tid.
I tillegg til intervjuet gjennomfører vi en Fagsamtale: hvor
kandidaten blir utfordret faglig av din rekrutteringsmedarbeider.
Dette i samspill med et kvalitativt intervju gir deg mindre sjanse
for feilansettelser

Vi har suksessrate på sistegangsintervju ansettelse på 70%
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BEMANNING
Vi hjelper tekniske bedrifter finne faglig dyktige medarbeidere
til sine prosjekter.
Alle våre medarbeide kommer med eget verktøy, forsikring,
godkjenninger, kurs, byggekort, og eget verneutstyr.
Fordi vi selv har bakgrunn fra bransjen har vi svært strenge
kvalitetskrav til våre ansatte. Vi bruker mye tid på å luke ut de
kandidatene som har erfaring, motivasjon og faglig stolthet.
For å styrke tillitten til oss vil du før oppdraget få muligheten
til å se på kandidatene som er planlagt til deres prosjekt. På
denne måten blir du en del av kvalitetssikringsprossen, og har
muligheten til å kommunisere dine ønsker.

Kort om våre kandidater:

Kvalitetssikret av fagfolk med fagbrev
Utstyrt med riktig verktøy, verneutstyr og byggekort.
Har gode betingelser og blir tatt godt vare på.

Ved ønske får du innsikt i:

Våre arbeidsavtaler, hms perm, referanser
forsikringsbevis, prosedyrer og annet som skulle
være relevant
Vi er 100% transparente med våre
sammarbeidspartnere.

Vi leverer:

Sterke kandidater
Skandinavere
Konkurransedyktig pris og vilkår
Markedets enkleste timegodkjenningsverktøy med

Vi jobber mot EN- ISO 9001-2008 sertifisering, og har
derfor strenge krav til oss selv
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100% oversikt. Du får egen profil i vårt system hvor
du har total tilgang
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STANDARD FOR ALLE VÅRE KANDIDATER
Alle våre ansatte er intervjuet av en bemanningsagent med erfaring/utdanning innen samme fagområdet. Dette gjør at vi kan stille
de spørsmålene som kanskje lett kan bli glemt om man ikke kjenner til faget. Hvis en kandidat kommer gjennom vår kvalitetskontroll
blir de først godkjent for rekruttering etter at referanser er grundig gjennomgått.

KOMPETANSEVURDERING
Det neste som vurderes er hvor vidt kandidaten har den erfaringen
markedet/våre prosjekter etterspør. Dette gjelder alt fra realkompetanse,
kurs og eventuelle fagbrev. Alle ansatte i North Personnel skal være
selvgående, og ha god faglig forståelse.

REKRUTTERING
VIA
OSS

OPPMØTE PÅ PROSJEKT

NÅR KONTAKT ER ETABLERT

Alle våre ansatte møter opp med verktøy, verneutstyr,

Når vi har hatt en prat rundt hva som er behovet til det aktuelle
prosjektet sammen. Finner vi frem til kandidater som
tilfredsstiller deres ønsker.

bekledning og de kurs som er pålagt for prosjektet.
Skulle kvaliteten til de ansatte/en ansatt ikke være i samsvar
med hva forventningene var. Vil vi sette i gang tiltak
umiddelbart for å møte de kvalitetskravene som kreves.

Alle kandidater vi vurderer som egnede blir oversendt til dere
elektronisk, slik at dere kan se på kandidatene før dere
bestemmer dere.

KANDIDATVURDERING
KOMMUNIKASJON
Løpende oppfølgning på arbeidsplassen skal sikre at våre
oppdragsgiveres får mest mulig ut av kandiatene vi leverer til prosjektet.
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Hvis dere ikke er fornøyd med utvalget jobber vi sammen
med dere for å finne de riktige kandidatene helt til dere er
fornøyde. Vi har tilgang til markeds ledende kandidatdatabaser
i hele skandinavia, og har utslagsfelt i Norge, Sverige og
Danmark.
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MØLLERGATA 4, 0179 OSLO
+42 21 42 34 34
post@northpersonnel.no

T-BANE: ALLE LINJER STOPPER PÅ JERNBANETORGET, SOM ER NÆRMESTE STASJON
TRIKK: LINJE 17,18 OG 11 STOPPER PÅ STORTORVET
BUSS: GÅ AV PÅ JERNBANETORGET
BIL: DET FINNES GATEPARKERING UTENFOR, TA KONTAKT FOR PARKERING I GARASJE

