
Bemanningsbyrået

for alle



Interim Ressurser er et norsk bemannings- og rekrutteringsselskap. Selskapet 
har som målsetting å være en viktig del av våre kunders verdikjede gjennom å 
tilby kvalitative tjenester og løsninger i et moderne, fokusert og velfundamentert 
konsept.

Dette skal skje gjennom:

• Velkvalifiserte og motiverte medarbeider
• Forståelse for våre kunders behov gjennom utstrakt samarbeid  

og kommunikasjon
• Høy servicegrad og fleksibilitet
• Riktige markedsmessige betingelser

Lang erfaring innen konsulenttjenester og ressursforvaltning, gjør oss i stand til å 
skreddersy våre tjenester til våre kunders individuelle behov. Vi i Interim Ressurser 
har stor respekt for verdien og effekten av målrettet hardt arbeid.

Hver dag arbeider vi for at både våre medarbeidere og våre kunder skal være 
tilfredse med den måten vi opererer på og de resultater vi oppnår. Vi vet at tett 
kontakt og god dialog er nøkkelen til suksess.

få  jobben gjort
Kompetansen du trenger for å



Vi leverer dyktige folk til krevende jobber!

Hos oss får du faste kontaktpersoner og tett oppfølging hele veien.  Vi har 
utstrakt kunnskap om de ulike fagområdene, og vet hvilken kompetanse som 
trengs og hvor den finnes.

Vårt brede kontaktnett av dyktige folk er fundamentert på en stor ressursbase av 
motiverte medarbeidere innen en rekke ulike fagfelt. Våre medarbeidere er grun-
dig intervjuet og referansesjekket gjennom våre velprøvde rekrutteringssystemer. 
Vi vet akkurat hva de kan, og like viktig, hva de ikke kan. Resultatet for deg er at 
du på en enkel og effektiv måte får den kompetansen du er på jakt etter. 

Vi tilbyr rekruttering, bemanning og innleie av markedets beste medarbeidere, 
innen alle nivå og innenfor alle fagområder.

Vi har lokal tilstedeværelse, stort nettverk og vi har lang erfaring med både 
rekruttering til faste stillinger og til vikariater. Dette sikrer tilgang på kompetanse 
og sikrer leveringsevnen, uansett om du trenger en vikar eller en fastansettelse. 
Alle våre kandidater er grundig kvalitetssikret og vi jobber tett på våre kunder 
for å sikre at de får den best kvalifiserte kandidaten til oppdraget.

Dyktige folk til

krevende jobber



Våre fagområder

Bygg og anlegg

Barnehage og skole

Kontor og administrasjon

Produksjon og industri

Økonomi, regnskap og lønn Helse

Ingeniør

Lager og logistikk

Salg og markedsføring

Anne Reidun Valdal
Daglig leder
 
anne.valdal@interim.no  
+47 911 58 802  
 
www.interim.no
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