heder: NHO-heder til Norfolier. Fra venstre produksjonssjef Steinar Frøland ved Norfolier, NHOs prosjektleder Paal Halvorsen og Idea
Kompetanses Thor Velta. Bak Terje Tønnesen, Nav-direktør i Telemark, og Marit Kasin, administrerende direktør for Idea Kompetanse, begge
fornøyd med det de fikk høre.
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Det var produksjonssjef Steinar Frøland ved Norfolier som rett før helga
kunne motta hedersdiplomet av NHOs
regionansvarlige for «Ringer i vannet»prosjektet, Paal Halvorsen.

hjelpe folk
Overrekkelsen skjedde på Idea Kompetanse på Notodden, en svært viktig
samarbeidspartner både for bedriftene
og for NAV i det som for bedriftene er
rekruttering av arbeidskraft og for NAV
og Idea er attføring og tilrettelegging
for å hjelpe folk inn i arbeidslivet.
Ideas Thor Velta sto ringside – en
svært viktig mann i attføringsbedriftens arbeid overfor det lokale arbeidslivet.

Godt samarbeid
Norfolier og Idea Kompetanse, tidligere
Nopro, har hatt et svært godt samarbeid lenge, forteller Velta og Frøland.
– Av de 27 ansatte vi er totalt, har vi 15
i selve produksjonen. Hele seks av disse
15 er kommet gjennom dette samarbeidet med Idea, forteller Frøland.
Som er svært godt fornøyd med samarbeidet og denne måten å rekruttere
nye ansatte på.
– Det betyr mye for den enkelte å ha

Målet for NHO-prosjektet «Ringer i
vannet» er å ansette 1300 personer i
året i NHO-bedrifter. Norfolier og Idea/
Nopro har samarbeidet lenge før NHO
startet sitt prosjekt:
– Norfolier er en inkluderende bedrift. Dere har ansatt mange på denne
måten over tid. Og sånne bedrifter skulle vi ha flere av i NHO-systemet. Jeg har
lyst til å bruke denne bedriften i markedsføringen av «Ringer i vannet»-prosjektet. For dette er en god måte for
bedriftene å rekruttere på. De fleste
NHO-bedriftene som er med synes dette er fint. Det er trygt, det er billig – og
bedriftene er fornøyd med den arbeidskraften de får, fortsatte Halvorsen.

er kjent

Tilbudet gjelder

I tillegg til at det selvsagt også er en god
hjelp og starthjelp for den enkelte.
– Et godt grunnlag for at vi har lyktes
så godt med dette, ved Norfolier, er at vi
har fått lov å gå ut og inn av denne
bedriften. Vi kjenner den, og de som
jobber der. Det har lagt grunnlaget, sier
Ideas Thor Velta.

Samfunnsansvar
– For meg er det viktig at vi har bedrifter som er med og tar samfunnsansvar.
Dette er litt vinn-vinn-situasjon for
alle, sa Nav-direktør Terje Tønnesen i
Telemark.

Notodden
350 22 440

Åpent: Fredag – Lørdag 13-23,
de andre dagene 13-22

