Nyheter i juli
Siste nytt fra Stavanger byggdrift
Oddny takker for seg

Hei alle sammen!
Sommerferien er godt i gang og selv startet jeg ferien min
for ett par uker siden. Sol og varme gjør ting enklere på
mange måter. Det er godt å lade batteriene og planlegge
alt det kjekke som ligger foran oss. Jeg gleder meg spesielt
til å flytte inn i nytt bygg på Forus fra september av. Her
skal vi «bo» og utvikle Stavanger byggdrift på en enda mer
tilpasset måte for Stavanger kommune. Det blir spennende
prosesser med nye systemer og flere nye kollega. Jeg ser
frem til å ta fatt på oppgavene sammen med alle dere!
For tiden er jeg på hytta hvor jeg nyter det gode liv sammen
med min kone. Besøk har vi hatt av både barn og
barnebarn,- og på menyen står blant annet selvfanget
krabbe og nyplukkete jordbær. Tiden brukes til både bading
og andre sommerlige gjøremål.

Ny leder i driftsavdelingen
Stillingen har vært utlyst og vi fikk inn 31 søkere hvorav tre
var interne. Vi gjennomførte førstegangsintervju med 8
personer hvor 3 gikk videre til et dybdeintervju. Til slutt sto
vi igjen med en dyktig kandidat som heter Kenneth Erga.
Han 54 år og har hatt flere tekniske og lederstillinger i
Caverion. Noen av dere fikk hilse på han i anledning
båtturen i juni. Kenneth begynner hos oss 20. august og han
vil den første tiden komme på besøk til dem han skal være
leder for.
Leif Arne Amundsen, tidligere leder i driftsavdelingen går
over i annen stilling, fortsatt i Stavanger byggdrift og skal
jobbe innen utvikling og digitalisering.
Geir Vistvik som har vært midlertidig leder i driftsavdelingen slutter for å begynne i en nyopprettet stilling
hos Stavanger Bolig KF. Vi takker Geir og ønsker han lykke
til med nye og spennende utfordringer.

Hjertelig til lykke til våre kollega som har hatt,- og som har
runde tall nå i juli.
60 år

Helge Viktor Pedersen
Anh Thi Nguyen
Patricia Zoe Scott
Konrad Sunde

Thi Anh Dinh
Grete Ullestad
Gunn Andersen
Tom Karlsen

Gratulerer så mye til dere alle!!

Me fikse det!

Det er en tid for alt, nå er tiden kommet for en ny epoke i
mitt liv, for å tre inn i pensjonistenes tilværelse. Fra og
med 1.august er det slutt på et langt yrkesliv. Jeg
begynte å arbeide på sykehuset som intensiv-sykepleier i
1975 og ble der i 18 år. Deretter har jeg jobbet i ulike
lederstillinger i Stavanger Kommune. I 2006 avsluttet jeg
som styrer ved Mosheim sykehjem for så å begynne som
personalsjef i Stavanger byggdrift.
Jeg var alene i «personalavdelingen» den gangen,
begynte 1.dag med daglig leder Svend Sanner på ferie og
3 dager opplæring av tidligere personalsjef. Avdelingen
består nå av 4,4 stillinger, og har ansvarsområder innen
Personal, HMS, Kvalitet- systemer m.m.. Å få jobbe med
og sammen med mennesker er en berikelse. Å se - og bli
sett for den du er og det du gjør, er for meg essensen i alt
personalarbeid. Jeg har alltid prøvd å veilede, lære opp
ledere og medarbeidere til å bli trygge og selvstendige
og arbeide sammen med de, - ikke for dem. Jeg har så
langt jeg har kunnet hatt en åpen dør for alle (ikke alltid
lett i en hektisk og krevende arbeidsdag), men har alltid
ment og mener fortsatt at personal (HR)er en støtte
funksjon som skal være så tilgjengelig som mulig og yte
service til ansatte på alle nivå.
Jeg vil til slutt takke alle for 12 flotte, travle og
utfordrende år. Jeg kommer til å savne en del av arbeidet
mitt, men aller mest alle dere flotte medarbeidere. Det
har vært utrolig kjekt å arbeide sammen med så ulike
yrkesgrupper, og spesielt bli kjent med kulturer fra 42
nasjoner (har blitt servert mye god mat). Jeg avslutter
med mottoet «Gjør det du sier du skal!». Lykke til videre i
denne flotte bedriften, som er i vekst og går foran!
Klem fra Oddny
personalsjefen

Jubilanter!

50 år

Vår fantastiske og dyktige personalsjef i
12 år takker for seg. Jeg har bedt Oddny
skrive noe ord:

Tusen takk til Oddny for den tiden som har vært og de
beste ønsker til deg om fremtiden. Vi sees nok igjen skal
du se☺
Helt til slutt tar jeg med en gladmelding☺jeg har fått
oversendt fra Oddny denne uken. De som
fikk denne oppmerksomheten fra en veldig
fornøyd kunde var Per T. Josdal som hadde
med seg sommervikarene Brian Aune og
Sander Andreassen. Godt jobba!!!

Med dette ønsker jeg alle kollega i Stavanger byggdrift
en riktig fin sommer. Nyt dagene!
Hilsen Kjetil

.

