Vi gjør godt inneklima enklere

Et grønnere innemiljø
Hamstad er en av landets ledende og landsdekkende
entreprenører innen ventilasjon og klimatekniske
løsninger. Hamstad bidrar til godt inneklima, lavt

energiforbruk og gjennomføring fra idé til drift.
Gjennom høy fagkompetanse og kvalitet i leveranse
har vi opparbeidet oss en solid posisjon i markedet.
Ren og frisk luft er viktig i moderne bygninger,
men visste du at det er mye å spare på et godt
gjennomført ventilasjonsanlegg?
Hamstad leverer behovsstyring, varmegjenvinning og
automatikk som kan redusere energibruken i bygget
betraktelig. Ta gjerne kontakt for en energivurdering
eller en prat om hvordan vi kan hjelpe deg med å bli
mer miljøvennlig.
Vi leverer produkter og tjenester innen prosjekt,
service, energi og automatikk til nybygg og rehabiliteringsprosjekter i både privat og offentlig sektor.
Vi er et helnorsk, familieeid selskap, etablert i 1968.
Vårt hovedkontor ligger i Trondheim. I tillegg har vi
avdelinger i Oslo, Hamar, Bergen, Sandnes, Levanger,
Steinkjer og Harstad, og har således nedslagsfelt
i de fleste av landets regioner.

Service og ettermarked
Hos Hamstad er vi opptatt av at du skal ha et godt
inneklima i lang tid etter at vi har installert anlegget
hos deg. Vi utfører service og vedlikehold på alle
klimainstallasjoner og har høy fagkompetanse, slik at
vi kan ordne med det meste som kreves for problemfri
drift. Vi har serviceavtaler som gir deg stabil og forutsigbart drift, reduserte kostnader til vedlikehold og en
enklere hverdag. Vår service- og ettermarkedsavdeling
er alltid klar for å hjelpe.

– Våre serviceteknikere forbindes
med punktlighet og faglig bredde!

Vi kan tilby skreddersydde service-, vedlikeholds- og
rammeavtaler der vi tar utgangspunkt i den enkelte
kundes behov og situasjon, størrelse på bygg og
eiendom, samt krav til beredskap.

Elektroniske komponenter for
styring, måling, regulering
og overvåking rettet mot
industriell automasjon og
byggautomasjon

Tel. 35 93 08 00
www.gavazzi.no
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Hos Hamstad er det våre ansatte som er vår beste
ressurs. Vi har mange dyktige medarbeidere som er
med på å forme dagene våre.
Vi er spredt på både alder og erfaring, og vi jobber
kontinuerlig for å overføre kunnskap og kompetanse fra en generasjon ansatte til neste.
Med dette ansvaret skal vi alltid å ha lærlinger
i firmaet. Det er viktig å bidra med rekruttering og lærdom, og vi har ansatte som
var lærlinger for 30 år siden hos oss som
fremdeles jobber her. Dette er med på å
bekrefte det gode arbeidsmiljøet
vi har og hvordan vi jobber i Hamstad AS.
Vi respekterer hverandre, og skal ha god
dialog med våre ansatte. Det er et viktig
grunnlag for oss at alle som jobber her trives,
om du har jobbet her i 30 år eller 30 minutter.
Dette gjenspeiler valgene vi tar og jobben vi
utfører, og resultatet er at vi alle sammen er
stolte av jobben vi utfører.

Bærekraft + HMS = Sant
Hos oss i Hamstad kan du forvente et godt arbeidsmiljø
hvor vi setter HMS og bærekraft i fokus. Det betyr blant
annet at vi må ta godt vare på hverandre og våre ansatte.
Vi jobber kontinuerlig med forebyggende sikkerhetsarbeid og
beskyttelse av medarbeidere mot skader og yrkessykdommer.
I Hamstad er det viktig at vi handler og ikke bare har fine visjoner.
Vi er opptatt av å skape et mer bærekraftig Hamstad og har valgt
å jobbe etter FNs bærekraftsmål som en del av vår strategi.
Noen av våre satsingsområder er:
• Miljø: Miljøfyrtårn, Miljøvennlig bilpark
• Likestilling: Ønsker å øke kvinneandelen i selskapet med 5 % innen 2023
• Utdannelse: Lærlingordning, til enhver tid ha lærlinger i bedriften,
og gi alle ansatte mulighet for utvikling og kompetanseheving.

TELLIT SOLUTIONS
IMPROVING BUSINESS
Har du god finansiell kontroll på dine prosjekter? Har du god oversikt over utviklingen av alle dine prosjekter?
Bruker du mye tid på å avstemme prosjekter og håndtere periodiseringer/interimer?
Tellit Solutions leverer økonomi og rapporteringsløsninger for entreprenørbransjen spesielt.
Se våre hjemmesider for mer informasjon, eller ta kontakt for en hyggelig prat. www.tellitsolutions.no
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www.Hamstad.no

Vi er stadig på utkikk etter dyktige medarbeidere.
Se ledige stillinger, eller legg inn en åpen søknad.
Kanskje du blir vår nye kollega i Hamstad?
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Vi er

lokalkunnskap

Deres mål er våre mål. Med 70 kontorer over hele
landet står vi klare til å hjelpe din virksomhet.
bdo.no/trondheim

