BEDRIFTSPROFILEN

Turid Fossan, Terje Fauske og Sven Inge Gjerde forteller om mennesker som største ressurs, og viktigheten av fleksibilitet.

Fleksibel bemanning som
skaper fleksible bedrifter
Orcus, en landsdekkende kjede av lokale vikarog bemanningsbyråer, har etablert seg på Norheim Næringspark, Haugesund. De tilbyr stor grad
av fleksibilitet til sine kunder, med kontinuerlig og
tett oppfølging. Her råder ingen tilfeldigheter.

- Vi lever i en tid der både arbeidstakere og arbeidsgivere ønsker mer frihet og fleksibilitet. Bedrifter
trenger innleid arbeidskraft til større eller mindre
prosjekter, eller de er på jakt etter kandidater til
faste stillinger. På en annen side gis kandidater store
muligheter til å bestemme hvor de vil jobbe, til å
finne sin nisje, sier daglig leder for Orcus Rogaland,
Terje Fauske.

nomgås nøye. Og hvis ønskelig møtes partene. Etter
at ansettelsen finner sted, følger Orcus opp én gang
i uken, der de besøker de ulike arbeidsplassene. Ingen skal gå misfornøyde hen.
- Vi søker kandidater fra et stort spekter, og vi oppretter gode karrierestiger. Det brede kompetansespekteret og den hyppige oppfølgingen fører til
at mange bedrifter ansetter våre kandidater i faste
stillinger, forteller avdelingsleder for Orcus i Haugesund,Turid Fossan.

Orcus tar pulsen på bedriftskultur, arbeidsmiljø- og
oppgaver. Kandidater intervjues, referanser gjen-
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JOBB & NÆRING

* Landsdekkende kjede av vikar – og bemanningsbyråer. Det nasjonale nettverket gjør
det enkelt å jobbe over fylkesgrensene.
* Selskapet tilbyr både utleie av vikarer og
konsulenter, og tradisjonell rekruttering.
* Orcus i Haugesund startet opp 1. januar
2008. Kontoret er en del av Orcus Rogaland,
som også har kontor i Stavanger. Begge kontorene er franchise, under ledelse av Terje
Fauske.
* Orcus er sertifisert for personprofilanalyse,
som er dyptgående personlighetsanalyser,
spesielt viktig til nøkkelstillinger.

Gode menneskekjennere

Ikke bare fungerer Orcus som et forlenget personalkontor for den enkelte bedrift. Her er også gode
menneskekjennere – den viktigste spisskompetansen i bransjen.
- En vikar eller konsulent fra Orcus er en person en
gjerne skulle ansatt selv. Menneskene er en bedrifts
største ressurs, og våre kunder skal oppnå bedre
resultater ved å rekruttere riktig. Vår visjon, ”Menneskene som skaper suksess”, forplikter, sier Turid
Fossan, som sammen med Sven Inge Gjerde opererer kontoret i Haugesund. Begge har lang erfaring
fra blant annet salg og markedsføring, og gjennom
tidligere posisjoner har de et solid grunnlag for å ta
mennesker på kornet.

Bunnsolid oppfølging

Om Orcus

Orcus viser til stor vekst og et stort nettverk av
fornøyde kunder. Suksessfaktoren er oppfølging og
fleksibilitet.

Ledige stillinger
Butikkmedarbeider
Kundebehandler / ordremedarbeider
Markedskoordinator
Tømrer
Elektromontør
Servitør
Orcus - Menneskene som skaper
suksess
For mer informasjon:
www.orcus.no eller tlf. 454 14 111

