12

nyheteR

RomeRikes Blad

Torsdag 24. august 2017

■ Norasonde samler virksomheten i Lillestrøm

tiltaksveteran i nytt hus
lillestRØm: Med
foredrag, underholdning og servering
åpnet Norasondegruppen AS i går
dørene for sine nye
lokaler.

Fakta
■ Norasondegruppen AS,

arbeidstrening for ordinært
arbeidsmarked.
■ Etablert 1960, 78 ansatte.
Største eier: Akershus
fylkeskommune 25,2 prosent.
■ Driftsinntekter 2016:
108,9 mill.kroner.
■ Driftsresultat før skatt:
– 2,7 mill.kr.
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Midt i hjertet av byen, i Kirkegata 3 og Vektergården kunne
arbeidstreningsselskapet ønske hjertelig velkommen til
feståpningen.
Fra lokaler på Skedsmokorset
og flere andre steder har flyttelasset gått til bykjernen og omsider en samlokalisert løsning.
– Jeg gleder meg! Dette blir så
flott, sier en av de ansatte i arbeidstreningen, Ole Johnny
Olaussen (26) fra Lillestrøm.

– Betyr alt
Til daglig jobber han med boltesett på Norasonde. Men i går
fikk han entre scenen halvveis
oppe i trappa til bedriftens nye
2. etasje, sammen med et firkløver som framførte egen rap.
– Norasonde betyr alt for
meg. Her ble jeg tatt godt imot
for fire år siden, sier Ole Johnny.
26-åringen har en lettere
funksjonshemning, og ser for
seg at han skal bli på Norasonde
lenge.
«Sammen skaper vi verdier
og former framtiden». Dette er
visjonen til virksomheten, som
har holdt det gående i 55 år.
Norasondegruppen AS er et
av Norges største selskaper
innen HR – området, og er tjenesteleverandør til offentlig og
privat sektor.
Totalt har bedriften 140 ansatte og daglig er rundt 750 personer tilknyttet selskapet i uli-

eGenPRodUseRt: Lars Vegard Næss (f.v.), Stephanie Sparks, Camilla Grøndal, Ole J. Olaussen og Harius Hurlen fikk opp stemningen i de
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nye lokalene i Kirkegata 3 i Lillestrøm under åpningen i går.
ke konsepter og løp.
Administrerende
direktør
Bodil Løkken Bendiksen var
stolt og glad over endelig å kunne åpne de nye lokalene i går.
– Vi har gitt 10.000 mennesker nye muligheter. Bare de siste åra har 700 fått ny jobb og
400 startet videre utdanning,
fortalte hun i åpningstalen og
vektla at bedriften skal levere
på arbeid, helse og utdanning.
Ifølge fagleder Anne Ragnhild Breiby er de nye lokalene
på rundt 6.000 kvadratmeter,
mens noe produksjon forblir på
Skedsmokorset.

moro med alex
Styreleder Trond O. Rangnes
gratulerte også, mens tidligere
Ahus-direktør Erik Nordmann
snakket om hvordan håndtere
endring i bedrifter.
– Endringer krever bred involvering og en visjon om hva
vi vil. Skal man lykkes med
endringer, så er det viktig at
medarbeidere er med, at de synes det som skal skje er lurt, sa
han blant annet.
Så kom tv-personlighet Alex
Rosen og underholdt – på solid
Alex-vis, om både inspirasjon
og mot til å gå egne veier.

hØyt oG lavt: Alex Rosen
var både høyt og lavt i sitt
underholdende foredrag, og tok
seg tid til fansen.

Glad: Administrerende
direktør Bodil Løkken Bendiksen
i Norasondegruppen AS var stolt
og glad under åpningen.
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