BEDRIFTSPROFILEN

Bli med på laget!
Riise Underwater Engineering (RUE) ble
etablert i 1993. Til tross for finanskrisen
har RUE ti doblet både antall ansatte og
omsetning siden 2006. I dag er de 23 fast
ansatte, og har nå etablert kontor i Lagos,
Port Harcourt i Nigeria og ett kontor er
under etablering i Mumbai, India.

Mer enn bare godt nok

RUE sitt slagord ”Beyond Compliance” forplikter. De jobber virkelig for å opprettholde dette slagordet, og de skal levere ”mer
enn bare godt nok” i alt de gjør. Men samtidig som gode strategier og slagord er satt, er
det bare menneskene i prosessene som virkelig kan skape de gode resultatene, og RUE
jobber derfor sterkt med å styrke bedriftskulturen og skape en positiv arbeidsplass.
Positive mennesker skaper positive resultater

Fokus på det internasjonale markedet

RUE er et subsea serviceselskap som tilbyr
tjenester inn mot den globale offshore, olje
og gass industrien. Deres hovedkontor er
her på Risøy i Haugesund og har flere lokale
oppdrag. Men selskapet har også i den senere tid hatt høy fokus mot det internasjonale markedet, som et resultat av denne satsningen har de etablert kontorer utenlands.
RUE eier og driver MV Risøy og har to fartøy
under bygging, Atlantis Dweller og Abyss
Dweller. Fartøyene er i stand til å ta både
onshore og offshore subsea prosjekter.
I tillegg anvender RUE ”Viking Forcados” i
Nigeria.
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JOBB & NÆRING

”De beste resultater skapes av kreativitet og
arbeidsglede”. Ansatte hos RUE skal ha det
gøy på jobb, noe som igjen gjør at prestasjonene blir bedre, samtidig som eierne kan
glede seg over bedre resultater.
RUE jobber aktivt med å styrke bedriftskulturen, hvor kommunikasjon, samarbeid og
humor på jobben står sentralt. Medarbeidersamtaler, sommerturer, lagsamtaler og
uformelle sammenkomster er bare virkemidler på veien til et godt arbeidsmiljø.
Vil du være med på laget?

RUE er nå på jakt etter den rette personen,
med den rette innstillingen. Som nevnt er
arbeidsmiljøet hos RUE en vesentlig grunn
til deres vekst. Den som blir ansatt må

kunne bidra positivt til arbeidsmiljøet og
ha stå på vilje.
Så om du vil være med på å forsterke et spennende, utviklende og aktivt arbeidsmiljø, og
samtidig er opptatt av helse miljø og sikkerhet. Da må du lese videre.

RUE søker HSE Advisor
Det søkes en dyktig HSE Advisor som
ønsker å være med på å skape sin egen
arbeidsplass. Søkeren bør ha utdannelse
eller erfaring innen HMS, og stor interesse for fagområdet.
RUE tilbyr gode faglige og personlige
utviklingsmuligheter, samtidig som det
er en spennende arbeidsplass med utfordrende arbeidsoppgaver.

Er du personen vi søker?
Kontakt Linda Leirvåg.Tlf. 52 86 40 71
linda.leirvag@rue.no
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