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NECON satser:

Nytt kontor i Haugesund
NECON satser i Rogaland, og har åpnet
nytt kontor i Haugesund. -Vi merker ikke
nedgang, tvert om. I løpet av 2009 vil vi
øke ingeniørstaben med 40 personer, sier
Kurt Ludvigsen, regionsansvarlig for Rogaland.
Gunvald Mortvedt er ansatt som avdelingsleder for NECON-kontoret i Haugesund, med
klare vekstambisjoner. I løpet av halvannet
år har NECON i Stavanger vokst fra 5 til 60
ansatte ingeniører. Nå står Haugesund og regionen for tur.
Ekstrem vekst

-NECON har tatt mål av seg til å levere
markedets dyktigste ingeniører til sine
kunder innen olje-, gass- og landbasert industri. Fra første dag har NECON prioritert medarbeidere med høy kompetanse, pluss klart
fokus på kvalitet, karriereutvikling, langsiktighet og gode betingelser for våre ansatte,
sier Gunvald Mortvedt.
Siden starten i 2004 har NECON opplevd
kontinuerlig vekst, og nå teller selskapet over
300 ingeniører og ansatte på landsbasis. I
2006 hadde NECON den største veksten av
alle selskapene i sin i bransje.
Siden oppstart i Bergen har NECON etablert avdelingskontorer i Oslo, Trondheim,
Stavanger, Haugesund, Grenland og Kristiansand, samt et datterselskap i Mumbai i
India.
Fast ansatte og karriereutvikling.

-NECON skiller seg fra andre selskaper i bransjen ved at de satser på fastansettelse av ingeniørene, i motsetning til konkurrentene
som går for prosjektansatte medarbeidere.
Ansettelse hos oss gir den enkelte trygghet
og forutsigbarhet, som er viktig for de aller
fleste. Vi legger også opp en individuell plan
for faglig utvikling, med målsettinger for hvor
man skal være om tre år og om fem år, sier
Mortvedt.

Necon AS satser fra sitt nye avdelingskontor i Haugesund, forteller avdelingsleder Gunvald Mortvedt.

Ingeniørselskapet rekrutterer ikke bare
kandidater til enkeltstillinger hos kundene.
NECON leverer også komplette prosjektorganisasjoner, og sikter seg inn både mot
kunder i landbasert industri og offshore.
NECON leverer ingeniører innen alle disipliner og alle typer prosjekt administrativt
personell som planleggere, prosjektleder,
cost controll, innkjøp, kontrakt, dokumentkontroll, etc.
Ønsker flere ingeniører nå

-Vi har blant annet inngått rammeavtaler om
leveranse av personell til en lang rekke av de
store operatørselskapene. Derfor forventer vi
å øke antall ansatte med rundt en tredjedel
i løpet av dette året. Vi har et klart behov
for flere dyktige medarbeidere, og flinke ingeniører er hjertelig velkommen til en konfidensiell prat med oss, sier Mortvedt.
Et av produktene som mange kunder har
valgt, kalles ”Try and hire”.
- Kunde og oppdragsgiver kan bli enige på
forhånd om at de ønsker å ha mulighet til å
fast ansette kandidaten etter innleie perioden

er avsluttet. Vi tror dette kan være til fordel
både for kunden og den ansatte. For oss betyr det en sterkere posisjon i markedet, sier
Mortvedt.
I tillegg til å leie ut konsulenter, driver
NECON med rådgivningstjeneste overfor
samarbeidspartnere, for eksempel i forbindelse med rekrutteringsprosesser eller organisatoriske endringer i bedriften. På hovedkontoret i Bergen er ”inhouse-engineering” et
eget og nytt satsningsområde som på kort tid
har sikret seg flere store kontrakter.
-NECON Engineering påtar seg ingeniøroppdrag og prosjektansvar med spesialkompetanse fra eget hus, sier Mortvedt.
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