BEDRIFTSPROFILEN

Gründerne Knut Haugen, Ingvar Steinsvik og Arne Høyvik
ser lyst på fremtidaen for Steinsvik Production AS og kan
se tilbake på 5 år med kontinuerlig vekst i ordretilgang og
omsetning.

Dette er Steinsvik 		
		 Production AS:
Grunnlagt i 2004 av Ingvar Steinsvik,
Knut Haugen og Arne Høyvik.
Adresse: Frakkagjerdveien 205,
N-5563 Førresfjorden
Tlf: 52 77 96 00
www.sproduction.no
Eget bygg på Frakkagjerd i Tysvær
11 ansatte
8 CNC styrte Mazak maskiner, den
niende på vei.
24 timers tilgjengelighet.
Alt innen maskinering og produksjon av mekaniske komponenter til
landbasert industri, offshore relatert
virksomhet, shipping, landbruk, fiske
med mer.

Ville ”bare” skape sin egen arbeidsplass:

Men Steinsvik Production AS
har hatt vind i seilene fra første dag
- Man skal være forsiktig med å hovere i
disse finanskrisetider, men jeg må innrømme at det har gått veldig bra. Langt over
det vi hadde forventet da vi planla bedriften
over kaffebordet hjemme hos meg for godt
og vel fem år siden, sier daglig leder Ingvar
Steinsvik.
Det var Knut Haugen, Arne Høyvik og Ingvar Steinsvik som hadde ideen og grunnla
tysværbedriften Steinsvik Production AS i
2004.
I leide lokaler, med tomme never, men
massevis av erfaring, kompetanse og pågangsmot gikk de til innkjøp av maskiner og
utstyr, og snart hadde de en bedrift oppe og
gikk. Ordrebøkene begynte å fylles, de jobbet dag og natt. De første to årene omsatte
bedriften for mer enn 20 millioner kroner,
og siden har omsetningen steget jevnt og
trutt.
Lokalene ble etter noen år for små, det var
gode tider, og de tre gründerene bestemte
seg for å satse på eget bygg som ble innviet
på Frakkagjerd i januar i fjor.
- Vi har ikke vært mye ute og solgt eller
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markedsført oss, det har utrolig nok rett og
slett ikke vært nødvendig, sier Steinsvik.
Produktspekteret er mangfoldig og mange
blir overrasket over de tingene vi ”tryller”
fram ved hjelp av våre avanserte CNC maskiner, sier Arne Høyvik.
- Vi hadde flaks og var heldige med timingen, men har selvsagt også jobbet hardt, sier
produksjonsansvarlig Knut Haugen.
Steinsvik, Haugen og Høyvik eier hver sin
tredjepart i bedriften.
Ville skape sin egen arbeidsplass
Steinsvik Production AS ble startet av tre
idealister som i første omgang hadde ambisjoner om å skape sin egen arbeidsplass. Det
gikk over all forventning, og i dag har bedriften 11 på lønningslisten.
Fabrikken på Frakkagjerd har på få år utviklet seg til en betydelig leverandør av maskineringstjenester både nasjonalt og internasjonalt. Kunde og referanselisten er lang.
Likevel, som på mange slike lokale bedrifter,
stikker også ”vanlige folk” innom i døra når
de trenger hjelp til å reparere noe eller få
laget en ny del til lastebilen eller traktoren.

- Vi kan ordne det meste, men det er selvsagt våre tunge kunder og gode leverandører som bærer skuta, og dem har vi heldigvis
flere av. Vi er også med på større utviklingsprosjekter i samarbeid med store aktører
innen olje og gassindustrien, og har flere
interessante langsiktige rammeavtaler. Vi ser
ganske lyst på fremtiden, sier Arne Høyvik.
Dyktige medarbeidere
Ingvar Steinsvik innrømmer at det var fristende å satse for et par år siden, da alt så ut
til å vokse inn i himmelen.
- Den gangen kunne vi doblet prisene
og likevel fått jobbene, det var helt vilt. Vi
beholdt imidlertid beina på bakken, og det
samme gjorde vi med prisene.
Derfor har vi 11 på lønningslisten i dag og
ikke 22.
I denne sammenheng er det viktig å berømme våre gode, dyktige og loyale medarbeidere som hele tiden står brask og bram med
bedriften, når arbeidsmengde og leveringsfrister krever ekstra innsats.
Apropos medarbeidere. Da vi tidligere i
år søkte etter folk, fikk vi til vår store over-

raskelse søknader fra hele16 nasjoner. Det
endte med at vi ansatte en mann fra Irak, sier
Steinsvik.

liten og ingen for stor, her står vi på, sier Ingvar Steinsvik som synes det er interessant at
så mange tunge aktører har funnet veien til
Steinsvik Production de siste årene.

Produktivt samarbeid med ”konkurrenter”
- Egentlig ønsker vi ikke å bli større enn vi
er i dag på kort sikt, fordi det er ikke noe
mål i seg selv å vokse. Mye bedre med en
kontrollert, kundevennlig utvikling, der vi
holder det vi lover og leverer når vi skal, sier
Ingvar Steinsvik.
-Når det blir for mye trøkk, benytter vi oss
av underleverandører og har et flott samarbeid med flere ”konkurrenter” gjennom
iUtvikling, et nettverk av industribedrifter i
Haugesundsregionen som samarbeider om
utviklingsprosjekter innen temaene marked,
driftsforbedring og produksjonsteknologi.

Fikk inspirerende leverandørpris
I forbindelse med den offisielle åpningen
av nyebygget på Frakkagjerd ble Steinsvik
Production tildelt leverandørprisen fra TDW
Offshore Services AS.
”Vi er svært fornøyd med leveringene fra
Steinsvik Production. Vi var den første kunden og har fulgt bedriften fra starten. Med
denne prisen ønsker vi å fortelle at bedriften er mer enn en vanlig leverandør for oss,
den kommer i kategorien partner” ble det
sagt i begrunnelsen for prisen.

Produktene
Blant nisjeproduktene er produksjon av sikkerhetsutstyr for offshoreindustrien som
Steinsvik Production har utviklet i samarbeid med Eide Marine Tech AS. Bedriften
deltar også i flere spennende og omfattende
utviklingsprosjekter sammen med offshorerelaterte selskaper som Reelwell og TDW
Offshore Services. Wärtsilä Norway er også
en stor kunde.
- Men alle er velkomne. Ingen jobb er for

Nybygget
Steinsvik Production AS har et bygg med totalareal på 800 m² på Frakkagjerd i Tysvær.
Produksjonslokalene er 650 m² og består av
areal til råvarer, kapping, produksjon, montering, avgrading, målekontroll, merking og
ferdigvare. Administasjonsfløyen er på ca
150 m² har kontorer, garderober og spise/
konferanserom. I tillegg har bedriften et inngjerdet opparbeidet og asfaltert uteområde
på ca 3000 m².

Fremtiden
-Vi kunne kanskje ønske oss litt mer fritid
etter hvert, sier Ingvar Steinsvik som i år for
første gang siden starten har tatt ut normal
ferie.
Han har ikke noen oppskrift på suksess,
men mener alt har sin pris og den må du
være villig til å betale når du begynner for
deg selv.
Det bør være sterk vilje bak, det må planlegges, og ikke minst jobbes, fordi marginene er små mellom å lykkes og ikke lykkes,
sier Ingvar Steinsvik som 28. juni i år kunne
feire 5 års jubileum for Steinsvik Production
AS.
- Men vi har ikke hatt tid til å feire ennå,
sier han og smiler.

Frakkagjerdveien 205,
N-5563 Førresfjorden
Tlf: 52 77 96 00
www.sproduction.no

Karmøy kommune ligger i Nord-Rogaland og er regionens største kommune med nær 40.000 innbyggere. Hos oss finner du
et godt bo- og oppvekstmiljø og et rikt kultur- og fritidstilbud. Vi legger vekt på å yte god service og høy kvalitet på alle våre
tjenester. I kommunen er det ca. 3000 ansatte i hel- og deltidsstillinger og kvalitet, respekt og ansvar er verdiene
som ligger til grunn for vår organisasjon.

Teamleder - 100% fast
Beskrivelse av arbeidsplass
Karmøy kommune søker teamleder til en virksomhet bestaende av 58
plasser med heldøgnstjenester (Kopervik bu- og behandlingsheim).
Ansvarsomrade
Teamlederen vil ha delegert driftsansvar i forhold til 21 plasser i demensavdeling. Virksomhetsleder og teamledere utgjør virksomhetens
lederteam og skal sammen danne et synlig og robust lederskap.
Teamleder rapporterer til virksomhetsleder.
Arbeidsoppgaver
I ledelse av demensavdelingen er følgende elementer sentrale:
- kvalitetsledelse med særlig fokus på utvikling av tjenestekvalitet
- personalledelse m/oppmerksomhet på arbeidsmiljø og arbeidsnærvær
- daglig faglig ledelse i avdelingen
- koordineringsarbeid mellom demensavdeling og somatisk avdeling
- samarbeid med opplreringsinstitusjoner
- økonomistyring innen egen avdeling
- stedfortrederfunksjon for virksomhetsleder/teamleder e.a.
Kvalifikasjoner
Det forutsettes relevant høyskole- eller universitetsutdanning. I tillegg
er det ønskelig med ledererfaring og/eller lederutdanning. Det er en
fordel med videreutdanning i geriatri, men ingen betingelse.
Personlige egenskaper
- evne til helhetstenkning innen oppgave-/ansvarsområder

- prosess- og resultatorientering
- evne til fleksibilitet, læring, utvikling og nytenkning
- evne til kommunikasjon/samarbeidsevne
- evne til å håndtere vanskelige situasjoner
- evne til å utfordre og støtte medarbeidere
Vi kan tilby
- faglige utfordringer i et positivt arbeidsmiljø
- gode pensjons- og forsikringsordninger
- generelle lønnsplasseringer i henhold til Hovedtariftavtalen
Slik søker du
Karmøy kommune mottar bare elektroniske søknader.
Logg deg inn på Karmøy kommune’s web-sider.
Dersom du trenger hjelp til a søke stilling elektronisk, kan du
henvende deg til servicetorget på rådhuset, alle bibliotek, helse- og sosial sentre og sykehjem i kommunen. NAV arbeid kan også bistå denne
hjelpen.
Søknadsfrist 02.12.2009. Utlyst dato 14.11.2009. Vårref 1269-NFE
Kontaktpersoner
Aud Tove Rosseland, Avdelingssjef, tlf. 52 85 73 53/412 03 730
Epost: tro@karmoy.kommune.no
Stine Karin Bjelland, stabsleder, tlf. 52857203/995 04 201.
Epost: sbj@karmoy.kommune.no
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