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Seks av ti tok
ikke mobilen

●●folloliv

Frida elsker å
more seg selv
og publikum

Innbyggerundersøkelsen: – De 1001 som ikke har deltatt i

undersøkelsen, er personer som er oppringt inntil ti ganger, men som ikke har tatt
telefonen, sier Anne-Marie Vikla hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Side 8

Tilfreds etter
tre år i
tøff bransje

I kveld kan Frida Andersen
fra Ski oppleves på Rådhusteatret. 
Side 15
●●Sport

– Dette legger
veldig til rette

Martin Løwstrøm Nyenget
sikret seg fripass i verdenscupen med sin seier i
Skandinavisk Cup. Side 21
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●●Nyheter

Jakter sommertog-følelsen
LYKKES LOKALT: – Vi var tre som sa opp trygge jobber og tok sjansen på å starte eget selskap for tre år siden. I fjor økte vi omsetningen
Side 4
med 50 millioner i forhold til året før, forteller daglig leder i Vikarkompaniet på Kolbotn, Heidi Kristiansen Vobes (i midten).

Informasjon fra
Oppegård kommune
inne i avisen

Boosten Ås sentrum fikk
etter sommertogets
ankomst, er borte. Nå
jaktes ny godfølese.
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LYKKES LOKALT: Daglig leder Heidi Kristiansen Vobes og konsulentene Tove Nilsen og Anne Mette Skolegården i Vikarkompaniet på Kolbotn gleder seg over vekst og utvikling
foto: Vivi Rian
siden oppstart for tre år siden.

Fornøyd med omsetningen tre år etter oppstaten

Vikarkompaniet
økte med 50 mill. kr
– Den største gleden
er å hjelpe folk ut i
fast jobb, sier Heidi
Kristiansen Vobes,
som også fryder seg
over at et lite, lokalt
bemanningsbyrå
lykkes i en tøff bransje.
Vivi Rian

vivi.rian@oblad.no

KOLBOTN: Tre år har gått siden Heidi Kristiansen Vobes og
to andre tok sjansen på å forlate
trygge jobber og starte eget selskap.
– Vi var klin gærne, ler Kristiansen Vobes, daglig leder i Vikarkompaniet.
Alle tre hadde flere år bak seg
i bemanningsbyrået Orcus, som
ble kjøpt opp av et internasjonalt selskap i 2012.
– Det er mange fordeler ved å
jobbe for et stort selskap, men

som liten og lokal står vi friere,
og kan jobbe tett med både vikarer og kunder. Jeg tror vårt
lokale preg er hovedårsaken til
at vi lykkes, sier hun, men legger ikke skjul på:
– Vi har hatt noen heftige år
etter oppstart i 2015.

Vi var klin gærne

"

heidi kristiansen
vobes
Daglig leder i Vikarkompaniet

Tre ansatte har blitt til fem. Vikarkompaniet økte omsetningen fra 40,8 millioner i 2016 til
91, 2 millioner i 2017.
– I fjor hadde vi totalt 125 årsverk, og 41 fikk fast jobb etter å
ha vært utleid en periode. For
mange unge er vi porten ut i
jobb, og for dem som har stått
utenfor arbeidslivet en periode
kan vi være veien tilbake til fast
jobb. Utrolig givende, ivrer Vobes som snart trenger flere vikarer til sommerjobber.

De legger mye i å matche vikar og kunde. Vikarkompaniets
konsulenter bruker gjerne en
dag ute i bedriftene for å bli
kjent med arbeidsoppgaver og
miljøet.
– Vi er alltid med vikarene
den første arbeidsdagen og følger tett opp videre. Iblant kan
også vi bomme, og da må vi
prøve å finne på noe annet. Alle
vikarene er fast ansatt hos oss,
og får lønn mens de er i oppdrag.

Mye logistikk
Vikarkompaniet har mange logistikkbedrifter som kunder,
men også bransjer som handel,
kundeservice, IT, serviceteknikere og de rekrutterer til lederstillinger.Den siste tiden har
det vært mye støy rundt bemanningsbransjen og useriøse
aktører i byggebransjen. Stortinget skal behandle flere forslag for å regulere bruken av
midlertidige stillinger.
– Jeg støtter fullt ut NHO Ser-

vice og Handel, som har lansert
en offentlig autorisasjonsordning for bemanningsbedrifter
som leverer personell til bygg.
For å gjennomføre alle planlagte byggeprosjekter, vil det fortsatt være behov for fleksibilitet
og dermed midlertidig arbeidskraft, men det er viktig å få luket bort de useriøse bedriftene,
poengterer Vobes som også ønsker å sette problemstillingen i
perspektiv:
– Kun en prosent av arbeidsstokken totalt jobber via bemanningsbransjen, men innen
bygg og anlegg jobber syv prosent i bemanningsbransjen.

Sentralt
Vikarkompaniet har siden oppstart blitt Miljøfyrtårn, Revidert Arbeidsgiver og sertifisert
Eco Vadis som er en internasjonal sertifisering for samfunnsansvar.
Mens flere bedrifter flytter ut
av Oppegård, klorer Vikarkompaniet seg fast i Sentrumsbyg-

get på Kolbotn.
– Mer sentralt er det knapt
mulig å få det, med stor parkeringsplass utenfor og tett på
buss og tog. Dessuten har alle vi
ansatte tilknytning til Kolbotn,
sier Heidi Kristiansen Vobes.
Vikarkompaniets største
konkurrenter er Adecco og
Manpower
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AK Bemanning
Din bemanningspartner
Arbeidskraft
Christiania personal
Raadhusgruppen
Temp Team
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Jobzone
Sky rekruttering
To Bemanning Drift
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