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AskerJobbe i

Alle fag under
samme tak

Ansnes er et unikt
lag med håndverkere
som står for fag-
kunnskap og kvalitet.
Hos oss finner du
seks tradisjonsrike
mesterbedrifter under
samme tak, både
ledelse og eierskap:
Byggmester Ivar Rune
Ansnes AS, rørlegger
Holtermannvvs AS,
elektroentreprenøren
Lysinstallasjon AS,
murmesterne Ellevold
Sveen & Co, grunn-
entreprenøren
T. Nyens Efterfølger
AS og vårt eget
snekkerverksted. Vi
legger lista høyt, er
stolte av det vi kan
og stiller store krav
til oss selv. Derfor får
vi mange vanskelige
og prestisjefylte
oppdrag. Vi oppfører
nybygg, rehabiliterer,
og restaurerer gamle
bygg. Vi bistår i plan-
leggingen, produserer
og leverer som avtalt.
Ansnes er det nær-
meste du kommer
en ekte håndverker-
familie, som deler
kunnskap, verktøy og
verdier.

MASSAJE:Tron A. Kristiansen sitter i den nye massasjestolen hos entreprenør Ansnes. Ivar
Rune Ansnes (bak til venstre)

og Øystein Hansen har store forventninger til nyinves
teringen på møterommet her på hovedkontoret på Vakås.

Tøffe arbeidstak
krever god fysikk

-Vi er storfornøyd med dette samarbeidet. Ikke bare

gir det oss inspirasjon og kunnskap, det gir oss også et

skyv for å trene og fokus på betydningen av det å holde

seg i form, sier Ivar Rune Ansnes.

Alle aktiviteter er frivillige, men den som ikke kan stille

på samlingene til Gaute i Asker fotball, må selv ringe og

varsle. Det forplikter litt m
er.

TEAMBUILDING

Og medarbeiderne i Ansnes beviser sin gode form

med årlig deltagelse i Holmenkollstafetten. Det er et a
v

høydepunktene. Ikke bare er det gøy å prestere som lag,

det er teambuilding i ordets rette forstand og bidrar til et

godt sosialt miljø ansatte i mellom. Felles aktiviteter på

ski og sykling er også under utvikling.

-Så skal vi ikke underslå at fokus på god fysikk bidrar

til godt humør og mer energi. En medarbeider i god form

yter bedre gjennom krevende og travle arbeidsdager, sier

Ansnes. Han har et unikt lag med stolte håndverkere.

Noen arbeidsoppgaver er mer fysisk krevende enn

andre. Håndverkerne er et godt eksempel på det.

Tunge løft, mange bevegelser og høyt tempo hele ar-

beidsdagen krever sin kvinne eller mann.

Uten god fysisk form kan belastningsskader lett

oppstå. Entreprenørselska
pet Ansnes på Vakås har

fokus på akkurat det. Inne på et av møterommene er det

for eksempel plassert en avansert massasjestol. Den

er ikke til pynt. Alle medarbeidere som kommer innom

hovedkontoret oppfordres
til å ta noen minutter i stolen.

Total avkobling i noen minutter, med god musikk på øret

og følere som gir massasje til støle muskler.

GLEDE AV ASKER FOTBALL

Anses har i mange år støttet Asker fotball. Sp
onsorsam-

arbeidet har en dimensjon utover det å bidra med noen

kroner til klubbkassa og firmalogo på draktene. Asker

fotball bidrar med sin kunnskap til Ansnes medarbei-

dere, både trening og kurs i motivasjon og kosthold.
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– et friskere næringsliv


