
 

 

som kommer, og gleder oss til 

komme i gang med dette. 

Vi har siden sist fått flere nye 

ansatte, og dere kan bli litt 

bedre kjent med Preben Ukvitne 

og Agnieszka Grønhaug  i dette 

nyhetsbrevet. Vi kommer til å 

presentere flere nye i de neste  

nyhetsbrevene. 

Etter besøk og samtaler med 

kunder og konsulenter, sitter jeg 

igjen med et solid og god-

tinntrykk av dere.  Dere gjør en 

flott jobb ute på de ulike ar-

beidsplassene, ulike steder i 

Norge og utlandet. Jeg er sikker 

på at VBS sine konsulenter har 

mange kjekke og spennende 

jobber i tiden framover. 

Jeg håper alle har hatt en som-

mer hvor en og en har funnet 

kjærkommen tid til familie og 

venner,  og at en har fått landet 

opp batteriene til høsten og 

vinteren. Vi har kanskje hatt et 

bedre høstvær en sommervær, 

og slik jeg opplever det,  korter 

dette ned på høstmånedene , vi 

har i skrivende stund 3 måneder 

igjen til jul. 

I sist nyhetsbrev skrev jeg at vi 

var på vei inn i en tøffere tid 

innen olje og gassbransjen. Og 

det ble tøffere en de fleste av oss 

hadde ventet. Fra å ha en olje og 

gassbransje med et veldig høyt 

aktivtetsnivå og en oljepris som 

var historisk høy, har vi nå fått 

en bransje som opplever at in-

vesteringer blir lagt bort, verk-

stedopphold og klassing av rig-

ger utsettes og riggene blir i 

stedet lagt i opplag. Dette er en 

uvant situasjon og mange er sagt 

opp fra sine stillinger, i alle kat-

egorier av jobbtitler. Vi føler 

selvsagt med de som er berørte 

av dette. Vi merker også en-

dringene, det er mer konkur-

ranse om jobbene og det er mye 

flinke folk som er på jakt etter 

nye jobber. Vi jobber hver dag 

med å finne jobber til våre 

medarbeidere og kandidater.  

Vi har lenge hatt gleden av å ha 

konsulenter i Nordsjøen, på 

Eldfisk, dette prosjektet er nå 

ferdigstilt for vår del og vi vil 

med dette takke de som har 

jobbet der for en flott innsats !  

På grunn av tidene i olje og 

gassbransjen har vi i VBS sett på 

andre fagområder, områder 

hvor vi ikke er så avhengige av 

dollar pr fat olje. Som noen av 

Dere har sett, er navnet VBS 

Gruppen AS tatt i bruk.  

Vi ønsker å være en foretrukken 

samarbeidspartner innen beman-

ning og for å få det til må vi 

tilpasse oss dagens marked. Vi 

har nå følgende 4 selskaper i 

VBS Gruppen:  

VBS Consult  

Skal forsette som før og leie ut 

konsulenter  og funksjonerer til 

alle typer næringer. 

VBS Personnel 

Skal leie operatører og kontor-

personell til lokale bedrifter. 

VBS Care 

Skal leie ut helsepersonell til 

kommuner og helseforetak. 

VBS Training 

Skal samarbeide med Næring-

sakademiet i Haugesund om 

opplæring. 

Vi er sikre på at den rette organ-

iseringen for vår bedrift i tiden 
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Ongoing projects  

 

Her har vi Kjell Fossli  som SHA 

Rådgiver.  

Skude Industri 

Skude Industri er et 

vestlandsbasert selskap som 

utfører alle typer arbeid for 

offshore, onshore, subsea- og 

maritim sektor. 

Trygve Haaland som var tidlig-

ere Daglig leder hos oss, 

begynte i mai som HMS konsu-

lent.  

Implenia 

Implenia er et 

entreprenørselskap som 

spesialiserer seg på komplekse 

infrastrukturprosjekter i 

Skandinavia.For deres ny 

kontrakt med Statnett, har de 

ansatt vår nyest medarbeider i 

VBS Gruppen. Preben Ukvitne 

begynte i august som 

Kvalitetskontroll konsulent.  

 Haugesund  

VBS Gruppens hovedkontor er 

lokalisert midt i Haugesund. Her er 

det tre personer som sitter.  

Agnieszka Grønhaug som 

administrasjon-og regnskap 

Veronica Djønne som 

markedskonsulent og Roar 

Gundegjerde som er vår Daglig 

leder.  

Linker: 

http://www.tcmda.com/ 

http://skudeindustri.no/ 

http://www.aecom.com/ 

http://www.implenia.no/ 

 

Våre oppdrag:  

Mongstad 

Teknologisenteret på Mongstad 

er verdens største anlegg for 

testing og utvikling av teknolo-

gier for CO2 fangst, noe som er 

en sentral del av verdikjeden i 

CCS. 

Vi har per idag fire dyktige 

medarbeider ut på TCM 

(Technology Center Mongstad). 

Hilde Bergum som “Team assis-

tant”. Randi Gundersen som 

HSE Manager. Erik Romslo som 

kjemiingeniør og Nina Enaasen 

Flø som prosessingeniør.   

AECOM  

AECOM er en global leverandør 

av arkitektur , design , og kon-

struksjon tjenester for både of-

fentlig og privat sektorer. 
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Ansattprof i l   

med  paragliding og "litt" tri-

athlon, sykling og sømming ute. 

Han drev også med fallskjerm-

hopping i over 20 år. Favorrit-

plassen er ikke overraskende: 

Voss! Her er det gode forhold 

for hobbyane hans.   

Velkommen til VBS laget! 

Agnieszka Grønhaug  
Agnieszka er opprinnelig fra 

Polen men er oppvokst i Ber-

gen. 

Arbeidskarriæren begynte i 

resepsjonen på Hotel Ul-

lensvang. Etter 2 år i Lofthus 

bar det om bord i 

“Englandsbåten” som konferan-

severt og i resepsjonen Etter 8 

år var det på tide å mønstre av. 

2 barn senere var hun 3 år på 

kontoret hos Haugli As.  Fant 

deretter lykken som Person-

alkonsulent hos Adecco i 

Haugesund for 3 år.  Derreter 

jobbet hun som Havarisekretær 

hos Grønhaug Marine-

consult  AS i 5 år. 

Agnieszka begynte hos VBS i 

desember 2014 som 

regnskapsfører og HR konsu-

lent.  

På privat, jobber hun aktivt i 

bring og hentetjenesten på 

privatfronten. Med 2 tenåringer 

som spiller i korps blir det en 

del bompenger til staten. Sier 

hun.  

Preben Ukvitne 
Han er den nyeste ansatt i VBS 

Gruppen. Han jobber nå for oss 

hos Implenia som ansvarlig 

for kvalitet Sikring og Ytre 

Miljø. Her skal  det lagges  en 

tunnel og foretas noe grunnar-

beid i Kvilldal, Suldal, i f.b.m. 

ein kraftkabel til England.  

“Prosjektet er helt i startfasen så 

her er mye å ta tak i, og det er 

spennande og lærerikt” Sier 

Preben. 

Før VBS jobbet han 16 år som 

sikringsledar for CAN AS. Tid-

ligere jobbet han også  9 år i 

Forsvaret, i Hæren. 

Preben trives helst ute og er 

glad i ekstremsport. Han driver 
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Agnieszka Grønhaug  

Kalender  

September: Nasjonal brannøvelse måned.  

Vi utfordrer alle bedrifter, institusjoner, skoler, barnehager, 

boligselskaper, offentlige kontorer og privathusholdninger til å 

avholde minst en brannøvelse i september. 

Nyttig link: Brannvernuke.no 

5 Sept. Nina Enaasen Flø forsvarte sin doktorgrad avhandling 
med tittelen: "Post-combustion absorption-based CO2 capture: 
modeling, validation and analysis of process dynamics". 

25 Sept. VBS Gruppen deltar på Markedsføringsdagen i regi av 

Haugesundregionens Næringsforening. 

29 Sept. VBS Gruppen deltar på Fagdag i HR og Ledelse i regi 

av Great Place to Work og Madsen og Brekke.  

 

September 2015 

SU M TU WE TH FRI SA
  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30    

 

http://www.branvernuke.no


 

 

Vår t  kontor  i  Haugesund. Kirkegata  169.  

 

fellesareal som er egnet for 

besøk men er også tiltenk for å 

holde kurs og opplæring. 

 På baksiden av bygget ligger det 

et  parkeringshus hvor vi 

disponener 11 parkeringsplasser 

på taket og 4 i kjelleren. Det er 

også parkering langs fortauet i 

front. Av disse 15 

parkeringsplasser, leier vi 3 til  

de som har kontor i samme 

bygget, men vi har 10  ledige 

plasser som ønskes å leie ut.  

Ta gjerne kontakt med oss for 

mer informasjon om 

parkeringsplasser.  

For de som kommer på besøk er  

parkering gratis på de plassene 

som er markert med VBS 

Gruppen skilt.  

Kontoret er alltid åpen for 

kunder, potensielle kunder, 

medarbeider eller kandidater. Vi 

inviterer alle som har anledning 

til det, å kommer  på besøk til 

oss.  

Vi har god plass og er alltid 

tilgjengelig for å ta oss en 

kaffepause og for en hyggelig 

prat.  

 

Velkommen!  
 

 

 

 

Siden kontoret ble flytett fra 

Skudeneshavn i november i fjor, 

har vi hatt operativ 

administrasjon i Kirkegt. 169, 

Haugesund, som også kalles for 

Apotekergården.  

Før i tiden var det gamle 

apoteket i Haugesund som 

hadde butikk her. Vi  pusset opp 

og tilpasse det til vår hverdag.  

Vi har hele første etasje og 

kjelleren av bygget til 

disposisjon.  Vi stortrives her 

siden det er en veldig sentral 

beliggenhet i byen og fordi vi er 

nærmere noen av våre kunder.  

Lokalene inneholder 5 kontorer 

og 2 møterom. Vi har et fint 

kjøkken som også fungerer som 

videokonferanserom, et stort 
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“Kontoret er alltid åpen 

for besøk. Vi har god 

plass og er tilgjengelig 

for en prat” 

mailto:post@vbsgruppen.no


 

 

VBS Gruppen AS 

Kirkegata 169 

5525 Haugesund 

Tlf: +47 52832970 

E-post: post@vbsgruppen.no  

 

 Vi gratulerer Nina Enaasen Flø med vel utført dr. grad. Som 
er svært relevant for jobben hennes hos TCM. 

Hennes avhandling:  

"Post-combustion absorption-based CO2 capture: modeling, validation 
and analysis of process dynamics".   

Modell som benyttes til dynamisk simulering av CO2-
fangstprosessen tilsvarende amin-teknologien på TCM.  

 Tilgang til VBS Intranett, timelister, reiseregninger og-

mail får dere via  www.vbs-consult.no  

 Send gjerne tips til neste nyhetsbrev til Veronica  

lerede i sommer når vi, i samarbeid med 

Subshore, leveret 30 elektrikker til 

Westcon i Ølensvåg.  

Vi har også satset sammen i bygg -og 

anlegg bransje og et av våre første felles 

oppdrag i år var hos Røynstrand Entre-

prenør. Her leverer vi nå forskalingssnek-

kere og jernbindere i Etne og Tyssedal.  

Vi ser for oss et godt samarbeid og økende 

aktivitet fremover. Sammen er vi sterke! 

VBS Gruppen er en del av Konsortium som er 

en partnerallianse av norske konsulentselskaper. 

Dette partnerskapet styrker oss og åpner nye 

markeder for oss.  

Vi leter konstant etter en måte å øke effektivite-

ten og bedre kvaliteten. Samarbeidet med Sub-

shore og ProjectPower gjør at vi strekke oss 

lengre for å finne nye og gode rutiner for å jobbe 

effektivt oss imellom.  

Noen av resultatene av denne alliansen så vi al-

Industr i  nyheter   

Oppslagstav le  

Følg oss  på sosia le  medier!  

 

Vi gratulerer Nina 

med doktorgrad! 

Disse blomstene fikk 

hun fra VBS Gruppen   

 

“Vi leter konstant etter en 

måte å øke effektiviteten 

og bedre kvaliteten ” 

“Sammen er vi sterke” 

http://www.vbs-consult.no/
mailto:veronica.djonne@vbsgruppen.no
https://twitter.com/VbsGrupp
https://www.facebook.com/VBS-Gruppen-198754416916223/timeline/?ref=hl
https://www.linkedin.com/company/1539289?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Acompany%2CclickedEntityId%3A1539289%2Cidx%3A2-1-2%2CtarId%3A1442843385730%2Ctas%3Avbs%20gruppen
http://www.konsortium.no/

