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Nye stillinger 1

Jahn Roger Skoglund
som har vært ansatt hos
oss som selger siden
2012, ønsker nå å starte
som byggmester igjen.
Han var ferdig utdannet
byggmester da vi ansatte han og det
har nok kriblet i fingrene siden da.
Vi ønsker Jahn Roger alt vell i den
nye jobben. Stillingen blir overtatt
av vår egen Øyvind
Jonassen. Han er den
som har vært ansatt på
Stålprofil lengst, og i de
siste årene som lagersjef. Han kjenner til alle
arbeidsområder her på Stålprofil AS
og blir en fin person til å overta som
inneselger etter Jahn. Vi ønsker deg
lykke til i den nye stillingen, Øyvind.

Nye stillinger 2

Ny lagersjef hos oss, blir
Jon Alexander Skogan. Han har jobbet hos
oss siden 2011, og i de
siste årene tett sammen
med Øyvind Jonassen
som nå går over som
selger. Jon er en flink og sympatisk
ung herremann og har dere som
kunder noen spørsmål
vedrørende logistikken,
er det bare å ta kontakt
med han.
To nye lagermedarbeidere har vi også ansatt
under Jon. Dette er
Filip Nilsson og
Robert Jonas.
Da skjer det litt i vårt
salg og logistikk team,
noe som etter vår mening da vil bli bedre for
dere som kunder. Er det noe, så ta
kontakt. Jon som lagersjef skal nå
hjelpe til med leveringene i samme
linje som Jonassen.

NY SPRINTER ØKER
SERVICE GRADEN

Vi har nå anskaffet oss en ny varebil for
å kunne øke vår servicegrad til dere. Vi
har sendt ut nye oppdaterte kjøreruter,
hvor vi nå har økt vår tilstedeværelse i

dine områder. Områdene dekkes da av
varebilen og de to lastebilene vi har.
Håper dette vil være til hjelp for dere i
en hektisk hverdag.

Nye kontorer tatt i bruk

LIK DEKOR PÅ BEGGE SIDER.

www.staalprofil.no

SE ALLE VÅRE
PRODUKTER PÅ
www.staalprofil.no

Til slutt ble kontorene våre ferdige.
De ble tatt i bruk i august og tilbakemeldinger fra dere kunder og oss som

ansatte, er bare positive. Her kan vi ta
dere imot på en bedre måte og miljøet
ha fått en vesentlig oppgradering.

