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FIAS inngår samarbeid med Personalhuset og 
On Off Bemanning på bemanning og rekruttering

Personalhuset og On Off Bemanning (OOB) er to av selskapene i Otiga Group – Nordens største norskeide 
bemannings- og rekrutteringsselskap. Med dette samarbeidet kan FIAS tilby sine medlemmer en 
samarbeidspartner innen midlertidig bemanning og rekruttering til faste stillinger. 

Personalhusets avdeling HRC er spesialister på offshore-bemanning, mens OOB har sin kjernekompetanse innen fiskeindustrien. 

I tillegg vil Personalhusets 15 avdelinger løse alt av øvrig bemannings- og rekrutteringsbehov.

 

- Jeg er veldig fornøyd med å kunne inngå denne samarbeidsavtalen, sier daglig leder i FIAS, Frode Kvamstad. 

Spesielt hyggelig er det at disse aktørene ble introdusert på bakgrunn av et samarbeid med en av våre medlemsbedrifter.

Vi vil nå sammen med avtaleansvarlig i Personalhuset/ On Off Bemanning, Roger Normann Wiik, 

implementere avtalen inn mot FIAS sine medlemsbedrifter.

www.onoffbemanning.no                                                                                                                                                       www.personalhuset.no

FIAS øker bemanningen
Vi er i ferd med å ansette en markedssjef i selskapet og aldri har vel timingen passet bedre. 

Intervju av kandidater startet opp denne uken og en ekstra stilling i FIAS er en absolutt 

nødvendighet. FIAS vil etter sommeren ha større kapasitet for å jobbe med 

nye avtaleområder og å kunne jobbe ytterligere med våre eksisterende samarbeidspartnere. 
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Den bærekraftige fiskekassen
EcoFishBox er laget av fiber, er gjenvinnbar, vanntett, hygienisk og kan holde mat i kjølekjeden over lang tid. 

Dette er et spennende og langt mer miljøvennlig alternativ til dagens kasser i EPS og plast.

Plast på avveie i hav og natur har fått stor oppmerksomhet de siste årene og det letes etter mer miljøvennlige alternativer. 

Kasser i plast og EPS (isopor) er en kilde til slik forurensing, spesielt når det gjelder plast i havet.

Stora Enso har utviklet et bærekraftig alternativ til plastkassen – EcoFishBox er 

vanntett, hygienisk og har evnen til å holde mat i kjølekjeden over lang tid. 

EcoFishBox kan kastes som pappemballasje, og er gjenvinnbar. Når man tar 

hensyn til emballasjens fulle livssyklus fremstår den enkle gjenvinningen av 

EcoFishBox som en stor fordel som gir mindre påvirkning på miljøet. Den tar 

også mindre plass under transport og lagring, da emballasjen leveres flat og 

settes sammen ved fylling. Kartongene tåler fukt godt, og leveres bl.a i 5, 10 og 20 kg 

størrel- ser. EcoFishBox er allerede blitt tatt i bruk med gode resultater hos Finlands største 

fiskedistributør Kalaneuvos – V. Hukkanen Oy, og testes også ut av Domstein Sjømat i Norge.  

Samarbeider med Skala 

– Mange kunder ønsker å gå bort fra plast og EPSprodukter. Vårt nye samarbeide med Stora Enso betyr at vi nå kan tilby en løsning som 

både er bærekraftig, kostnadseffektiv og ivaretar kvaliteten på fisken like bra som alternativene mener salgssjef i Skala, Hege Sverreson.

5 og 10 kilos kassene finner du i Skalas nettbutikk: www.skalanetshop.no 

Har du spørsmål kontakt kundesenteret på:  ordre@skala.no 
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Endelig et abonnement med ubegrenset data!
Med de nye abonnementene fra Telenor får du full fleksibilitet til å velge mobilabonnement som passer 
et hvert behov; - litt data, mye data, eller ubegrenset data! Dette gir mulighet for mindre administrasjon for 
bedriften og økt mobil frihet for de ansatte. 

Les mer her: https://telenor.no/bedrift/forbundsavtaler/fias-1199/ 

eller se filmen her: https://www.youtube.com/watch?v=PWLFROP0cvs

Ole Andreas Østerhus

Key Account Manager Forbund

Tlf.: + 47 993 33 333

Mail: ole-andreas.osterhus@telenor.no

Følg oss på Facebook: www.facebook.com/telenorbedrift

+47 73 84 14 00 | post@fiasinnkjop.no | www.fiasinnkjop.no

Ditt eget innkjøpsselskap

Din bedrift får også utbetalt lojalitetsbonus

LITT DITT
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Azets er et internasjonalt konsern som tilbyr regnskap, lønn, 

rådgivning og forretningstjenester. Deres 6 500 ansatte tilbyr en 

kombinasjon av digital og personlig service til over 120 000 kunder 

i Norden og Storbritannia. I Norge har er de rundt 1 000 ansatte 

fordelt på 50+ kontorer, fra Tromsø i nord til Mandal i sør. 

De hjelper selskaper og organisasjoner i alle former og størrelser 

med å oppnå sine ambisjoner. Det frigjør verdifull tid for kundene, 

slik at de kan fokusere på det de kan best.

Gjennom solid bransjekunnskap kan de å bistå fiskerinæringen. 

Azets kjenner de utfordringer bransjen har, og kan gjennom sine 

fagpersoner og tilpassede systemer finne de beste løsninger, 

både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Deres visjon er 

å gjøre tjenestene smartere, mer effektive og mer personlige 

for  hver dag.

Deres områder:

Regnskap

Lønn & HR

IT-løsninger

Konsulenttjenester

Bemanning/rekruttering

Ta kontakt med Azets via deres dedikerte mailkonto: 

FIAS@azets.com eller direkte til en av kontaktpersonene 

om du ønsker å høre mer hva de kan hjelpe akkurat deg og din 

bedrift med.

Les mer her: www.azets.no/om-oss/tjenester/

Kontaktpersoner

Mats Lorentsen

Head of Advisory Midt/Nord

91511877

mats.lorentsen@azets.com

Mats jobber innenfor hele spekteret av 

selskapsrådgivning. Han har god erfaring med finansiell- og pro-

sjektkontroll, risikostyring og internkontroll, strategi og utviklings-

prosesser, digitalisering og forbedringsarbeid. Han tenker helhetlig 

og har en forståelse av verdikjedene fra A til Å. Han har jobbet med 

virksomheter i forskjellige bransjer og størrelser, noe som gir en verdi- 

full kompetanse og erfaring i dedikasjonen om å levere ”Raskere 

merverdi til våre kunder!”. Mats kan kontaktes for informasjon om 

økonomi- og virksomhetsstyring, Management for hire (økonomi 

og HR ressurser), Finansiering og transaksjonsstøtte, Virksomhet- og 

forretningsutvikling (inkludert bærekraft) og HR.

Espen Botnan

Sales Manager

928 16 596

espen.botnan@azets.com

Ansvarlig for salg og kundeutvikling innen 

produkt- og tjenesteområdene regnskap, 

lønn, HR, Teknologi, rådgivning og bemanning. 

Bistår kunder med rådgivning og løsninger som digitaliserer og 

optimaliserer økonomi- og lønnsprosesser.

Bjarte Erstad

Sales Manager Advisory Norge 

og SME/payroll Hordaland

90 92 79 99

bjarte.erstad@azets.com

Salgssjef for alle advisorytjenester i Norge 

samt salg og kundeutvikling innen produkt- og tjenesteområdene 

regnskap, lønn, HR, Teknologi, rådgivning og bemanning.

Bistår kunder med rådgivning og løsninger som digitaliserer og 

optimaliserer økonomi- og lønnsprosesser, samt innleie av 

ressurser innenfor tjenesteområdene Økonomi og virksomhets-

styring, Finansiering og transaksjons bistand, Forretningsutvikling 

og Human Resources.

Azets – ny leverandør til FIAS
FIAS har inngått samarbeid med Azets, Norges ledende selskap innen regnskap, lønn og forretningstjenester.



              

APRIL 2021SIDE 5

      

Beslutning om gjennomføring av fysisk messe 
fattes 18. mai 
18. mai vil vi fatte en endelig beslutning om Aqua Nor 2021 blir gjennomført som hybrid (fysisk og digital) 
eller heldigital messe. 

Planen var å ta en endelig beslutning i siste del av april. Regjeringen vil imidlertid komme med tydeligere retningslinjer for 

gjennomføring av messer innen midten av mai. Vi har derfor utsatt avgjørelsen om gjennomføring av den fysiske delen av 

Aqua Nor 2021 til 18. mai.   

Frist for å avbestille hotell utsettes til 20. mai

Fristen for å avbestille bookede hotellrom uten at det påløper kostnader var opprinnelig 1. mai. 

Alle våre partnerhoteller har forlenget denne fristen til 20. mai. 

Digital messe 

Vi håper vi får mulighet til å treffes i vante omgivelser i Trondheim, men dersom situasjonen rundt 

Covid-19 hindrer gjennomføringen av en fysisk messe, vil Aqua Nor 2021 arrangeres heldigitalt.

Vi gleder oss til å presentere den digitale løsningen i løpet av kort tid. 

Les mer på: www.aquanor.no 


