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Plutselig var høsten her, og det er mye spennende som skjer i NRS  Først og fremst så 

er det endringer i administrasjonen.  

 

 

 

 

 

NY DAGLIG LEDER 

Fra 1 oktober startet Kenneth Bengtsson som ny 

avdelingsleder for avdeling Temporært. Kenneth har jobbet 

i NRS siden 2008 og har mange års erfaring som leder med 

personal- og driftsansvar.  

Vi gratulerer Kenneth og ønsker lykke til i den nye stillingen! 

NY AVDELINGSLEDER 

Etter drøye 21 år som daglig leder i NRS Norge AS, trår Geir 

Rune Trøan til side og overlater stafettpinnen som daglig 

leder til Dag Rasmussen. Dag startet sitt arbeid som 

daglig leder med virkning fra 1. September 2018. Dag 

kommer fra stillingen som Key Account Manager, en stilling 

som han virket i siden 01. August 2013.  

Som støtte til alle som jobber i administrasjon fortsetter Geir 

Rune med sine mange års erfaring i NRS som rådgiver. 
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DAGLIG LEDERS HJØRNE 

Jeg er en og en halv måned inn i min nye stilling som daglig leder i dette flotte selskapet 

NRS Norge AS. Bare så det er sagt: Geir Rune Trøan og undertegnede skal fortsatt jobbe 

tett sammen i ren godfot teori – Samspill i Ordnede Former som alltid. Ingen er gode 

alene – vi er gode sammen. 

Vi står foran en høst / vinter med spennende utfordringer. Noe vi i administrasjonen ser 

frem til. Mange spennende kunder i ulike størrelser er moro å jobbe med. La det være sagt: NRS Norge 

AS har et godt omdømme i markedet, noe som er alle ansattes fortjeneste – Hurra for oss. 

Ha fokus på godt bilhold, god kommunikasjon, gode samarbeidsevner og løsningsorientering. Alle ansatte 

har et selvstendig og kollektivt ansvar for at alle i organisasjonen skal lykkes flest mulig ganger sammen. 

Husk at Utfordringer – løses best med god kommunikasjon. Dette genererer fornøyde kunder, 

som er med på å trygge våre arbeidsplasser. 

Fortsett med å være en god og ordentlig ambassadør for NRS Norge AS!  

Lykke til i hverdagens arbeidsgleder i god mersalgsånd!!! 

Med vennlig hilsen / Best regards 

Dag Rasmussen 

Daglig leder / CEO 

AMU VALG 

Den 29 oktober skal det velges nytt AMU for NRS Norge AS. 

Arbeidsmiljøutvalg (AMU) er et samarbeidsutvalg som har 

som sin viktigste oppgave å arbeide for at arbeidsmiljøet vårt er 

fullt forsvarlig. Det avholdes normalt 4 AMU møter pr. år hvor 

det behandles alle saker som berører de ansatte og deres 

arbeidsmiljøet. Det kan for eksempel være behov for opplæring 

og kompetanse-oppbygging, ulykker, nestenulykker og årsaker 

til disse, arbeidsrelatert sykdommer osv. 
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Hvem sitter i arbeidsmiljøutvalg? 

NRS ledelse og servicemedarbeidere skal ha like mange representanter i arbeidsmiljøutvalget. NRS daglig 

leder peker ut arbeidsgivers sine representanter, og dere som servicemedarbeidere velger deres 

representanter. Daglig leder skal alltid være med i AMU som arbeidsgivers representant, og 

hovedverneombud – som arbeidstakeres representant. 

I hele uke 42 kan dere komme med forslag til arbeidstakeres representanter. Alle ansatte har forslag- og 

stemmerett og er valgbare. Føler du at deg selv eller kollega din har mye å gi når det gjelder HMS arbeidet 

i virksomheten, så sender du ditt forslag til vaida@nrsas.no eller ellinor.troean@nrsas.no. Alle 

forslag blir registrert og vurdert.  

 

I uke 43 blir dere presentert med alle kandidater til 

arbeidstakeres representanter i AMU og er velkommen 

til kontoret den 29 oktober til å stemme. 

 
 

MÅNEDENS ANSATT AUGUST 

 

  

Aleksandra Garncarz fra avd. TR20 ble kåret som månedens ansatt i 

august. 

Aleksandra har vokst de siste månedene, tatt ansvar og vist at hun virkelig 

har erfaring og kunnskap. Ved prosjektet Veidekke Lilleby hvor nå hun er på 

sitt fjerde bygg har hun styrt opp og hatt meget god kontroll på fremdriften. 

Veidekke Lilleby skyter av Aleksandra og hun er etterspurt ved senere 

prosjekter. 

I tillegg er Aleksandra en eksemplarisk modell av en kollega som tar ansvar 

for opplæring, er hjelpsom og er god likt av alle.  

mailto:geir.r.troean@nrsas.no
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MÅNEDENS ANSATT SEPTEMBER 

 

Siv Merethe Bjørnli Løvås fra avd. RR33 og Mindaugas 

Vilkaunas fra avd. TR25 ble kåret som månedens ansatte i september.  

Siv er ikke bare en flink renholder, men også en veldig engasjert og 

ansvarsfull soneleder. Siv leverer alltid den beste servicen, tar tak i ting som 

dukker opp og informerer sin leder om alt som foregår. Hun kommer ofte 

med ideer om ting som kan bedres og med forslag om mer salg. Alle kunder 

skryter om Siv som person og jobben som hun gjør.  

Mindaugas har stort sett under sin arbeidstid i NRS arbeidet utenfor 

Trondheim og ved disse prosjekt har han tatt stort ansvar og vist stor 

fleksibilitet. Han er løsningsorientert, nøye og arbeider bestandig før å 

finne løsninger og gjøre det beste for oppdragsgivere, medarbeidere og 

NRS. Mindaugas er bestandig glad og positiv, oppmuntrer medarbeidere 

samt møter oppdragsgivere på en meget god og serviceinnstilt måte. 

Mindaugas er meget godt likt av oppdragsgivere og medarbeidere både 

som person, kollega og ansatt. 


