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Slår sammen datterselskap

Trainor-konsernet har besluttet å slå sammen sine to norske datterselskap Trainor
Elsikkerhet AS og Trainor Kontroll og Måling AS. – Trainor Kontroll og Måling går
inn som et team i Trainor Elsikkerhet, og alle ansatte fortsetter i sine respektive
stillinger, forklarer konsernleder Terje Gravdal.

Samler ekspertise og tjenester
Trainor Kontroll og Måling ble opprettet som eget selskap i 2012 og driver
konsulenttjenester knyttet til måling og dokumentasjon av jordingsanlegg,
linjenett, komplekse industrianlegg og kraftstasjoner. Selskapet har 4 ansatte
og hadde fra før nært samarbeid med søsterselskapet de nå går inn i. – Vi ser



at vi kan utnytte hverandres kompetanse bedre innenfor samme selskap, sier
konstituert teamleder for måletjenester, Turid Ødegård. – Vårt bidrag inn i
Trainor Elsikkerhet vil være å styrke selskapets kompetanse innenfor
konsulenttjenester og måleoppdrag, og fører til at vi får et bedre tilbud til en
allerede felles kundegruppe. Å være del av et større selskap vil gjøre at vi
effektiviserer mye av arbeidet som nå er knyttet til blant annet
administrasjon og markedsføring, forklarer hun. Daglig leder for Trainor
Elsikkerhet Norge, Stian Martinsen, ønsker det nye teamet velkommen: - Den
kunnskapen og faglige spisskompetansen Kontroll og Måling sitter med, blir
et flott supplement til Trainor Elsikkerhet AS. For våre kunder betyr det økt
bredde i våre tilbud og ekspertise, noe vi er sikre på blir lagt merke til og
verdsatt, sier han.

Snudde motgangen
Etter flere vanskelige år i markedet, snudde Trainor Elsikkerhet negative tall
til positive i 2018. – 2018 ble et godt år, og signalene for 2019 er også
positive. For Trainor Kontroll og Måling ble 2018 tøffere, og vi ser det som
hensiktsmessig å samle all kompetansen i ett og samme selskap heretter, sier
konsernleder Terje Gravdal.

Dette er Trainor-konsernet

Trainor er et internasjonalt kompetanseselskap som leverer
opplæringstjenester, teknisk rådgivning og utleie av personell til offshore,
maritim og landbasert industri verden over. Trainor har hovedkontor i
Tønsberg, og er representert i Korea, Vietnam, Kina, Myanmar, Malaysia og
India. 
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