Nyheter i Mai
Siste nytt fra Stavanger byggdrift
Hei alle sammen
Endelig er våren kommet og vi har hatt noen
herlige dager nå i 17. mai/pinsehelgen. Det er en
fin tid når alt blomstrer og gror. Jeg har benyttet
de flotte dagene til både uteaktiviteter, familiesammenkomster og avslappende timer på
terrassen. Snart er det ferietid og planleggingen
er for lengst startet hos flere av oss. Det er alltid
godt med litt ekstra fri når været er slik som nå.
Nyt dagene og de sene ettermiddagstimene godt

Sosial sammenkomst på lageret
Både drift og prosjektavdelingen har hatt
hyggelige sammenkomster på lageret vårt i
Flintegaten. Her serveres det reker, krabbe
og god drikke til. Dart og Quiz hører også
med til slike kvelder☺. Kanskje det neste
gang blir en konkurranse mellom
avdelingene??☺

Ny personalsjef
I forrige nyhetsbrev informerte jeg om
etterfølgeren til Oddny når hun fra 1. august går
over i pensjonistene rekker. Inger Messmer ble
ansatt, men hun har i etterkant trukket seg og
har i stedet valgt stillingen som direktør i
Tingretten. Det var flere gode kandidater som
søkte stillingen hos oss som personalsjef,- og vi
har valgt å ansette Grethe Eide. Grethe kommer
fra HR stilling i Apply TB og flere av dere kjenner
henne derfra. Vi gleder oss til hun starter hos
oss i begynnelsen av august.

Ledig stilling.
Leder i driftsavdelingen er utlyst og vi håper å ha
på plass ny leder i løpet av september.

Prosjektavdelingen har ansatt flere personer
den siste tiden og disse blir presentert i neste
nyhetsbrev. Sommeren er travel tid med flere
prosjekter og mye utvending maling.

Sommerens gjøremål

Driftsavdelingen

sommerjobb ved Mississippi friluftsenter.

Prosjektavdelingen

Møte i kommunalutvalget (KMU)
En gang i året har vi kontaktmøte med
politikerne. Det er alltid kjekt å fortelle de om
det gode arbeidet vi gjør. I år hadde vi ekstra
fokus på matkonseptet og utviklingen av
kjøkkenet/kantinen. Jeg tar med meg en hilsen
til dere alle fra politikerne og ordfører Christine
Sagen Helgø. Hun takker oss alle for det flotte
arbeidet som er utført og utviklingen vi er i gang
med.

Me fikse det!

I år vil 40 personer få sommerjobb hos oss. Å kunne
tilby sommerjobb til ungdommer og studenter er
veldig positivt på mange måter. Alle sommervikarer
gjennomgår en egen HMS opplæring før de starter
ute på byggeplassene.
Driftsoperatørene får ekstra travle dager nå når skolene
stenger for ferien. Vedlikeholdsoppgaver som har latt
vente på seg igangsettes ofte i disse dager og det
skapes forventninger både til skolens ansatte og elever.
Dette gjelder også for renholderne som ved skolens
sommerferie starter hovedvask (nedvask) av alle skolebyggene i Stavanger. Her skures og bones gulv, vaskes
og støvtørkes i høyden med mer.

Tusen takk til alle ansatte for den fantastiske jobben
dere gjør hver dag!! Jeg ønsker dere alle en riktig fin
.
sommertid ☺

Hilsen Kjetil

