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Kurssamarbeid mellom
ResQ og Westcon Løfteteknikk
Westcon Løfteteknikk AS (WCL) og ResQ
AS i Haugesund har inngått avtale om
kurssamarbeid. For kundene vil samarbeidet bety enklere tilgang til et bredt spekter
av kurs som de to bedriftene arrangerer.
Fra de to bedriftenes hjemmesider har
kundene tilgang til en felles database som
forteller hvor og når nær 50 ulike spesialkurs tilbys, og et online bookingsystem
som gjør det enkelt å melde seg på det
rette kurset. Firma som har registrert sine
ansatte i basen kan altså nå melde dem
på kurs både hos WCL og ResQ med enkle tastetrykk. Samtidig registreres gjennomført opplæring og dokumentasjon
med tilhørende kursbevis, og dette lagres
elektronisk og kan hentes fram senere etter behov.
- Både Westcon Løfteteknikk og ResQ har
utviklet spisskompetanse på sine områder, og sammen tilbyr vi nå våre kurs til

rederier, offshorebedrifter og virksomhet
på land gjennom en felles portal. Enten
det gjelder kurs innen kran og løft, sikkerhet og beredskap, eller andre aktuelle
kurs, vil det bli enklere for kundene å
forholde seg til en felles kursportal, sier
direktør Torodd Lokna i ResQ.
Målet er at kursportalen skal bli den desidert største i Norge. I tillegg til WCL og
ResQ er også kurstilbudet fra Safemar i
Grimstad med i portalen. En kursleverandør på Østlandet og en i Esbjerg, Danmark kobles på i disse dager, og etter
nyttår vil portalen inkludere tilsvarende
kurs i Aberdeen.
Daglig leder Karl Johan Jentoft i Westcon
Løfteteknikk sier det ligger store synergimuligheter i samarbeidet.
- Både vi og ResQ har med utgangspunkt
i Haugesund utviklet en unik kompetanse
hver på våre områder. Med den nye felles

kursportalen vil våre kunder lett kunne
finne fram til det kurstilbudet ResQ har,
mens kundene til ResQ finner fram til
den kurspakken vi har utviklet. Det er
en vinn-vinn situasjon både for oss og de
andre partnerne. Med den kompetansen
vi har har ikke bedrifter på Haugalandet
behov for å sende medarbeidere ut av regionen for slik opplæring. I stedet vil vi
kunne trekke til oss kursdeltakere fra andre deler av landet.
WCL har årlig mellom 1200 og 1500 og
ResQ årlig mellom 6000 og 7000 kursdeltakere. Med den nye felles kursportalen
regner vi med at disse tallene vil kommer
til å øke kraftig fremover, sier Jentoft og
Lokna.
Adm.dir. Egil Severeide i Haugesundregionens Næringsforening mener dette prosjektet er et godt eksempel på hvordan
samarbeid mellom bedrifter kan gi positive synergier for regionen.
- Her utvikles et produkt som vil gi folk i
regionen et utmerket kurstilbud samtidig
som vi vil kunne trekke til oss kursdeltakere fra andre steder av landet. Det er
med på å styrke vår posisjon som en konkurransedyktig kompetanseregion, sier
Severeide.
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Direktør Torodd Lokna i ResQ og daglig leder Karl Johan Jentoft vil gjøre sin nye kursportal til den ledende i Norge.
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