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Elektro & Automasjon Systemer AS

EAS – 30 år med vekst
i landets mest krevende
bransjer
EAS / Elektro & Automasjon Systemer AS ble
født i 1988 som leverandør av kontrollpaneler til
nødgeneratorer og brannpumpesystemer til
Norges mest krevende og kvalitetsorienterte
bransje: oljeindustrien.
Tretti år senere har vi spredt oss til mange forskjellige
bransjer, og er i dag en komplett leverandør med
bred kompetanse og erfaring innenfor elektro og
automasjon. Vi jobber med utvikling, prosjekt
ering, service og idriftsettelse samt produksjon
av kontrollpaneler og elektrotavler.
Selv om bedriften har et mye bredere
fotavtrykk i dag, så sitter de beinharde kvali
tets- og sikkerhetskravene man arbeider etter
i oljeindustrien, i ryggmargen. Dette gir våre
kunder en ekstra trygghet ved at vi alltid ligger i
forkant med fagkompetanse, kvalitetssikring
og prosjektstyring.
STYRKEN LIGGER I SAMARBEID
Vårt motto «Styrken ligger i samarbeid» gjenspeiler
våre kjerneverdier – at kommunikasjon og godt
samspill mellom kunde, prosjektstyringsteam og
fagarbeidere er nøkkelen for å levere solide
prosjekter hver gang.
Vi jobber utrettelig med å bygge og videreutvikle
kompetanse og fagkunnskap på alle nivå i produk
sjonen. Vi har ingeniører og sivilingeniører innen:
•
•
•

Elektro/automasjon
Elkraft
Elektronikk og kybernetikk

EAS er også godkjent som lærebedrift, hvor alle
teknikere har minst ett, men ofte flere fagbrev. Slik
sikrer vi fleksibilitet og et bredt erfaringsgrunnlag
for våre kunder. Vi har også en rekke kvalitets og
sikkerhetssertifiseringer, blant annet ISO 9001 og
Achilles JQS.

Vi tar ansvar
Den viktigste ressursen vi i EAS har når vi skal
skape verdier for kundene, er menneskene som
gjør jobben. Når man jobber med komplekse
systemer som er livsviktig for sikkerheten i store
industri- og samferdselsprosjekter, så må kropp
og hode fungere optimalt. Vi driver tett oppfølging
av den enkelte, for å sikre at alle har det bra på
arbeid og jobber etter samme kvalitetsstandard.
I tillegg til å passe på menneskene som jobber
for oss, så har vi miljøfokus i alt vi foretar oss.
Vi velger de mest miljøvennlige produktene og
kurser alle ansatte i prosedyrer som minimerer
avfall og miljøbelastning ute på jobb. Vi har
også gjennomført en skikkelig satsning for å
øke sorteringsgrad og resirkulering i bedriften.
I 2017 var 82,3 % av alle materialer i produk
sjonen gjenvinnbare.
HVA KAN VI GJØRE FOR DEG?
EAS tilbyr et bredt spekter av tjenester til industri,
næringsliv, oljeindustri og samferdsel. Vi leverer
komplette produkt- og systemleveranser.
Hele veien fra prosjektstudie til produksjon og
installasjon og videre til service og vedlikehold.
Utført av våre ingeniører og fagarbeidere med lang
erfaring fra store prosjekter i bagasjen.
Vi utfører også alle typer konsulentoppdrag
og opplæring i bruk av våre systemer, og vi
utfører oppgradering og modernisering. Vi
satser også sterkt på å være helt i tet innen
grønn energi og strømsparingsløsninger.
Vår stab av kompetente medarbeidere er
klare for å skreddersy løsninger etter dine
ønsker og behov!

KONTAKT OSS
Åshaugveien 62,
3170 SEM
Telefon 33 35 41 30

Onninen tilrettelegger
og gjennomfører
prosjekter trygt,
effektivt og lønnsomt!

E-post eas@eas.no
Besøk oss på www.eas.no

Vi er en ledende grossist innen produkter
og tjenester knyttet til elektro og VVS/VAmarkedet.
Vi tilbyr logistikkløsninger med en rask
og unik leveransepresisjon. Vår suksess
handler om tillit til våre leveranser, og
særlig knyttet til vår kjernekompetanse:
å lagre, transportere og håndtere
produkter på effektivt vis.

Samarbeidet med Stamina har gitt oss den
strukturen i HMS arbeidet vi ønsket oss. Det har
bidratt til større fokus på
HMS og bedre oppfølging av hendelser og avvik.
Vi ser også at samarbeidet med bedriftshelsetjenesten gir oss ett sikkerhetsnett ved
oppfølging av sykemeldte, og muligheter for å
få bistand ved risikovurderinger,kartlegginger og
arbeidsmiljøspørsmål.

www.staminahelse.no
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