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EB Kraftproduksjon valgte Trainor

Når det skal utvikles ny HMS-løsning har EB Kraftproduksjon valgt Trainor
Elsikkerhet som leverandør og opplæringspartner. Kraftprodusenten trekker
frem fagkompetanse, engasjement og god pedagogisk oppbygging som
avgjørende for valget.

EN SAMARBEIDSPARTNER FOR FREMTIDEN
Trainor Elsikkerhet har vært tydelige på å «beskrive de reelle kostnadene helt
fra innlevering av første tilbud, noe som gir oss gode indikasjoner på en
samarbeidspartner som vi kan leve med fremover», skriver leder for innkjøp,
Kristin Eliassen, i tildelingsbrevet. Trainor Elsikkerhet vant dermed anbudet
om å utvikle ny HMS-portal for kraftprodusenten.



Trainor Elsikkerhet har høy fagkompetanse og engasjement innenfor
elsikkerhet, og en pedagogikk og oppbygning som vi oppfatter som svært 'to
the point'.

Kristin Eliassen, Leder for innkjøp

Trainor skal levere e-læringskurs med HMS-opplæring til alle entreprenører
som skal utføre arbeid for EB Kraftproduksjon. – Vi leverer allerede en slik
løsning til Sira-Kvina Kraftselskap, og ser at dette er en effektiv løsning som
sikrer lik opplæring for alle innleide, forklarer Stian Martinsen, avdelingsleder
for E-læring hos Trainor. Tanken er at e-læringskurset er tilgjengelig for
entreprenørene før de ankommer EB Kraftproduksjon. På den måten sparer
selskapet tid på opplæring og arbeidet kan starte umiddelbart med visshet
om at HMS-rutinene er ivaretatt. – En slik type løsning er aktuell for alle
kraftselskap som leier inn entreprenører og vil sikre god HMS, sier Martinsen.

Dedikert til sikkerhet.
Trainor har kurset folk innenlands og utenlands, offshore og på land i over 30
år. Siden lansering av første e-læringskurs i 1996 har tradisjonell og digital
opplæring gått hånd i hånd, og vi har utviklet opplæringsløsninger som
imøtekommer behovet i en bred energibransje. Vi samarbeider tett med
myndigheter og bransjeorganisasjoner, og legger vår ære i å levere kurs som
alltid er faglig oppdatert og godt formidlet i en brukervennlig plattform. Hele
tiden dedikert til sikkerhet.
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