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– Det har vært en fantastisk 
start for oss, og vi regner 
med å kunne hjelpe mange 
hundre mennesker med ny 
jobb i løpet av dette året, sier 
daglig leder i 
VikarKompaniet AS, Heidi 
Kristiansen Vobes (46) fra 
Kolbotn.

Bemanningsselskapet, som 
holder til i hjørnelokalene 
mellom Coop Prix og 
Kniplingen i Sentrumsbygget 
på Kolbotn, ble startet i okto-
ber i fjor av Kristiansen Vobes 
og to av hennes tidligere kolle-
gaer. For 14 år siden var de 
med på å bygge opp beman-
ningsselskapet Orcus, som da 
holdt til i andre etasje i 
Sentrumsbygget. Siden opp-
starten for snart fire måneder 

siden har VikarKompaniet 
opplevd en stor omsetnings-
vekst, ansatt to nye medarbei-
dere og er nå en gjeng med 
glimt i øyet og til sammen 50 
års arbeidserfaring fra beman-
ningsbransjen i Follo og 
Østfold. 

Ulike kategorier
– Vi server hele Follo, og satser 
sterkt på lager, logistikk og dis-
tribusjon for at det er dette vi 
kan best, sier Kristiansen 
Vobes.

Oppegård Avis har tidligere 
skrevet at kommunen tilrette-
legger for kunnskapsbaserte, 
publikumsrettede og tjenes-
teytende næringer og virk-

somheter som gir lave miljø-
belastninger for omgivelsene. 

Kristiansen Vobes sier at 
målet nå blir å tilpasse seg 
etter kommunens behov. 

– Vi har alt av jobber fra 
enkle lagerstillinger til mel-
lomlederstillinger innen 
ulike kategorier. Du kan 
finne stillinger innen lager, 
logistikk og distribusjon, 
men også innen produksjon, 
kontor, administrasjon, salg, 
markedsføring, økonomi, 
regnskap, kundeservice og 
informasjonsteknologi,  
sier hun.

64 fikk jobb
VikarKompaniet har sørget for 
at 64 mennesker har fått seg 

vikariater i de ulike Follo-
bedriftene siden oktober 2014. 
Flere har også fått tilbud om 
fast jobb gjennom dem.

– Det er ikke så mange 
ledige stillinger i Oppegård nå, 
men det er stadig flere og flere 
bedrifter som flytter inn hit og 
er på jakt etter dyktige folk, 
sier Kristiansen Vobes.

I perioden utover somme-
ren kan de friste med flere 
ledige vikariater. Det er behov 
for blant annet en prosjektas-
sistent, flere frisører, hudplei-
ere, sjåfører, lagermedarbei-
dere, malere, snekkere, 
flisleggere og kundeservice-
medarbeidere. 

– Det er ikke alltid at alle 
ledige stillinger annonseres, så 

I løpet av to og en halv måneder 
omsatte det lokale bemannings-
selskapet for 6,1 millioner kroner. Nå 
har de planer om å vokse videre.
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jeg anbefaler at alle jobbsøkere 
registrerer seg i databasen vår. 
Ofte får vi forespørsler fra våre 
kunder. Har vi de rette kandi-
datene i databasen, annonser vi 
ikke de aktuelle stillingene, 
men kontakter de aktuelle kan-
didatene direkte, sier 
Kristiansen Vobes.

– Vil vokse her
Ifølge daglig leder blir alle 
vikarer fastansatt hos dem fra 
dag én, og de har krav på 
samme lønn som midlertidig 
ansatte. Hun sier Vikar-
Kompaniet er medlem av 
NHO Service, og er opptatt av 
personlig oppfølgning, trygge 
HMS-rutiner og høy trivsel 
for sine ansatte. 

I Oppegård har selskapet 
fem andre konkurrenter. 
Logent AS, som er tjeneste-
leverandør innen logistikk og 
industri, samt bemanningssel-
skapet Temp-Team AS er blant 
de største av disse. 

– Vi har tegnet en tre års 
leiekontrakt og ønsker å vokse 
videre på Kolbotn. Vi har et 
hårete mål om å bli best, og 
synes derfor det er bare sunt 
med konkurranse, sier 
Kristiansen Vobes.

• Holder til i Kolbotnveien 
7. Har også et kontor i 
Moss.

• Vikarutleie og rekrutte-
ring innen lager, logistikk, 
distribusjon, produksjon, 
kontor, administrasjon, 
salg, markedsføring, øko-
nomi, regnskap, kundeser-
vice og informasjonstek-
nologi.

• Omsatte for 6,1 millioner 
kroner siden oppstarten 
6. oktober 2014.

• Sjekk vikarkompaniet.no

VikarKompaniet

JOBBSKAPERE: – I løpet av dette året regner vi med å kunne hjelpe 
mange hundre mennesker med ny jobb, sier daglig leder Heidi Kristian-
sen Vobes. Her er hun sammen med Knut Omberg og Tove Nilsen. Alle 
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–Ville jobbe i nærmiljøet

– Det tok to uker siden jeg 
registrerte CVen til jeg fikk 
denne jobben. Det er 
mange som meg som ønsker 
seg en kontorjobb i nærmil-
jøet. Gjelder det faste stil-
linger, er det snakk om mel-
lom 200 og 300 søkere til 
en uspesifisert kontorstil-
ling, sier Kristin Aursand 
(38).

Lang erfaring
Aursand har en 16 års 
arbeidserfaring fra reiselivs-
bransjen. 

38-åringen hadde også 
jobbet litt med bank og 
finans i Forso Nordic før hun 
i midten av desember i fjor 
takket ja til et vikariat som 
kategorikoordinator for gros-
sistselskapet Per Aarskog AS 
som holder til på Trollåsen. 
Sistnevnte selskap står bak 
lavpriskjeden Nille AS med 
360 butikker i Norge og 30 
butikker i Sverige. Det var 

for to år siden at Nilles 
hovedkontor flyttet fra Ytre 
Enebakk til Trollåsveien 4. 

Stortrives
Ifølge kategoridirektør 
Nichlas Olafsson er det 
muligheter til å få seg en fast 
jobb hos dem etter hvert.

– Vi stortrives på Trollåsen 
og har et dynamisk miljø med 
70 kontoransatte. Vi åpner 
stadig nye butikker, og dette 
gir mange utviklings- og 
ansettelsesmuligheter, sier 
han.

STORTRIVES: Kategorikoordinator Kristin Aursand har varierte oppgaver. Her er hun sammen med 
kategoridirektør i Per Aarskog AS, Nichlas Olafsson. 

Kristin Aursand er en 
av dem som har fått 
seg jobb gjennom 
VikarKompaniet.

Høyer legger ned

Etter å ha vært i drift på sente-
ret i snart to år, er det nå 
besluttet at Høyer avvikler sin 
virksomhet på Kolbotn torg.

Avviklingen skjer med 
umiddelbar virkning.

– Det har vært veldig gøy å 
være her i to år og drive en så 
fin butikk med mange trrvelige 
kunder. Så det er forferdelig 
trist at vi nå velger å ikke fort-
sette. Vi har hatt masse faste 
kunder som har likt butikken og 
som har handlet trofast, sier 
Unni Tjore, som har drevet 
butikken de to siste årene. 

– Mange har vært glad for 
at Høyer kom til senteret. Vi har 
fått mange gode tilbakemeldin-
ger, og det er klart at vi skulle 

gjerne fortsatt, men nå har vi 
valgt å gjøre det slik, og jeg 
skal på jakt etter nye utfordrin-
ger, sier hun. 

enterleder Therese Holth 
har nye leietagere i lokalet på 
gang.

– Vi er allerede i dialog 
med potensiell ny leietaker til 

dette lokalet, sier senterleder 
Therese Holt, som samtidig 
ønsker Unni og Høyer lykke til 
videre, sier hun. 

LEGGER NED: Unni Tjore lukker driften etter to år med Høyer Kol-
botn.

Unni Thore velger å 
stenge klesbutikken sin 
etter to år på Kolbotn 
torg.


