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HIRE ble stiftet i 2007 av en entreprenør som 
hadde sett seg lei av alt grumset i bemannings- 
bransjen.

Denne entreprenøren hadde på den tiden
problemer med at arbeidere fra ulike bemannings-
byråer ikke fikk det de hadde krav på etter norsk 
lov. Det var ikke lett å finne en bemanningsaktør 
som var seriøs nok, og som tok nok hensyn til både 
arbeidernes og kundenes behov. 

10 år senere har HIRE vokst seg store, og
leverer hver dag kvalifisert arbeidskraft til svært 
mange kunder, de aller fleste innen bygg- og
anleggssektoren. 
 
Vi nærmer oss nå 100 millioner i årlig omsetning, 
og har på en normaldag mellom 100 og 200 
arbeidere der ute som er med å bygge Norge.

 

Helt siden oppstarten har HIRE måttet tilpasse seg 
markeder i kontinuerlig forandring. Strengere krav 
til sikkerhet, effektivitet og arbeidsmiljø har bidratt til 
å forme HIREs ansatte til det de er i dag, og det er 
dette tålmodige forbedrings arbeidet som har loset 
bedriften trygt igjennom både oppgangstider og
nedgangstider.

Kjerneverdiene våre er godt forankret hos våre 
ansatte uavhengig av hvilket samfunnslag og 
nasjon de kommer fra.

Vår bedriftskultur er skapt av enkeltmennesker i et 
kulturelt mangfold som står sammen og respekterer
hverandre.

HIRE har en visjon om å vise arbeidsglede
og spre engasjement over hele Norges land.

Foto fra ett av hundrevis av gratis norskkurs i våre egne lokaler



• KURS 
• MALERE
• MURERE
• TØMRERE
• SNEKKERE
• JERNBINDERE
• HÅNDLANGERE
• MASKINFØRERE
• STÅLMONTØRER
• BASER / FORMENN
• GRUNNARBEIDERE
• HJELPEARBEIDERE
• STILLASARBEIDERE
• BETONGFAGARBEIDERE
• FORSKALINGSSNEKKERE





På forespørsel er vårt søsterselskap SMG Norge AS, Avdeling SMG Ren-
hold, klare til å komme ut til deres lokaler for å ta profesjonelle tester av 
kvaliteten på rengjøringen. Om dere ønsker, sender de etter at målingene 
er foretatt en grundig rapport om sine funn.

Ved støvmåling med BM-Dust Detector registreres støvavsetninger på en spesiell gel-tape. 
Tapen gjennomlyses før og etter testen, og endringen i lysmengden (redusert som følge av 
støvet) er et direkte mål for hvor mye støv som er avsatt på tapen. Støvmengden avleses 
direkte i prosent, og resultatet angir hvor mange prosent av tapen som er dekket med støv. 
Måling av støvdekket vil kunne si oss noe om både forurensningsnivået i det aktuelle rom-
met, og effekten av forskjellige rengjøringsmetoder.

NS-INSTA 800, som er norsk standard for rengjøringskvalitet, som 2018 ble revidert. Dette 
resulterte i at enda flere nå pålegges å utføre støvmålinger. SMG Norge AS har gått til 
innkjøp av den mest brukte støvmåleren, og har kjørt et oppfriskingskurs for staben. 

De utfører også mange typer renhold, som bl.a. byggrenhold, teppe- og møbelrens, 
ukentlig kontor-renhold, brakkevask, osv.

Eksempler på kunder som har bestilt støvmålinger av oss den siste tiden:

RenSong AS
Sibe Renhold AS

Betonmast Oslo AS
Stillesby Ventilasjonsservice AS



Vi har siden 2007 bistått 
bygg- og anleggssektoren 
med bemanning og rekruttering

Vi garanterer ovenfor kundene at vi løser opp i
eventuelle problemet innen 4 timer. 
Alt annet legges til side. 
 

Uten fornøyde kunder har vi ikke livets rett.

Våre arbeidere er opplært til å ta opp eventuelle
problemer innen 24 timer.

God kommunikasjon handler om å snakke med
hverandre, og ikke om hverandre.



  www.hire.no

  22 65 18 00

  epost@hire.no

HIRE kan hjelpe dere på 
prosjekter over hele landet.

Det aller meste av oppdrag har
vært lokalisert i fylkene rundt våre 
avdelinger i Oslo og Sandefjord.



Mye godt håndverk på Gardemoens nye terminal på 117 000 kvadratmeter. 
HIRE leverte daglig ca 40 arbeidere hit de siste par årene av prosjektet. 

Fotografen ba noen av våre arbeidere som utfører 
byggvask et annet sted i Oslo om sette seg ned og smile. 



HIRE er et av bemanningsbyråene som Team Armering er mest 
fornøyde mht. oppfølgning, kompetanse og handlekraft når vi i 
perioder har behov for ekstra ressurser på betong og armering. HIRE 
Norway AS hjelper oss med å effektivisere driften ved oppdragstopper 
på ulike tidspunkt. HIRE er en samarbeidspartner som vi stoler på. 

Rune Ranum, daglig leder i Team Armering

Vi er meget fornøyd med vårt samarbeid med HIRE, kort respon-
stid, dyktige og kompetente folk.

Pål Thomassen, avdelingsleder i SafetyRespect

HIRE Norway AS er et pålitelig og pliktoppfyllende selskap som 
hele tiden tilstreber å tilfredsstille våre krav til dokumentasjon, og ikke 
minst stille med flinke arbeidere til de forskjellige oppdrag som vi har. 
Vi har veldig gode erfaringer både med organisasjonen, men også 
med alle arbeidere som HIRE sender til våre byggeplasser.

Ola Holmestad, Skanska Husfabrikken AS

HIRE leverer mange flinke sveisere og stålmontører til oss. Vi får 
god oppfølging på våre prosjekter av deres administrasjon. HIRE-gutta 
har nå montert ferdig 300 tonn med stål på Gardermoen, Pir Nord. Vi 
ser frem til videre samarbeid.

Arne Dahr. Prosjektleder, EuroWeld AS



Vi får det vi skal ha av arbeidsfolk, selv på kort 
varsel. Vi får alltid god service av HIRE. Deres arbeids- 
takere er ryddige i forhold til timelister, og har med seg 
verktøyet som kreves til jobbene.

Anders Vegger, Formann, Carl C Fon

Det administrative rundt innleie av arbeidskraft 
fungerer veldig bra, og vi er fornøyde med hvordan HIRE 
imøtekommer våre behov. Det er en betryggende god 
kvalitetssikring av arbeidskraften vi leier av dere.

Elin Reinfjord, HR ansvarlig, Carl C Fon

HIRE Norway AS har levert gode folk hver gang vi 
har hatt behov for det. Vi er veldig fornøyd med 
oppfølgingen og servicen HIRE gir. Vi vil helt klart fort-
sette det gode samarbeidet på innleie av medarbeidere.

Arild Hafredahl, Team Entreprenør AS

HIRE Norway AS er en seriøs og dyktig aktør innen 
bemanning og rekruttering. HIRE Norway strekker seg 
langt for å løse våre utfordringer når det gjelder ekstra 
bemanning i travle tider.

Daglig leder, Kjetil Tveiten, Tveiten og Riis Murmesterfirma AS

ØVB setter stor pris på vårt tette samarbeide med 
HIRE, og vi er svært fornøyd med bemanningen de har 
levert til oss de siste 10 årene.

Geir Ole Myrvang, anleggsleder, Østlandske Vei og Betong



Birgitte Brynildsen i Falck Helse 
om vårt HMS-arbeid

“Hire Norway har opparbeidet seg en 
imponerende forståelse av systematisk 
HMS-arbeid og utarbeidelse av interne rutiner 
og prosedyrer. Det er bred enighet om at et 
sunt arbeidsmiljø bidrar til å redusere syke-
fravær og turnover. Det gode forebyggende 
HMS-arbeidet innebærer at feil og uønskede 
hendelser reduseres. Bedriften fordeler ans-
var og oppgaver i HMS-arbeidet på en fornuft-
ig måte, og beskriver arbeidsmetoder som 
skal følges. Falck Helse ser at bedriften

jobber sammen for å oppnå et godt arbeidsmiljø. Det betyr at de ikke bare vet hva vi 
vil unngå, fjerne, eller forebygge, men også finner ut hva de vil oppnå, eller fremme. 
Dette gjør bedriften både attraktiv og konkurransedyktig.”

HIRE har siden oppstarten tatt HMS-arbeidet svært seriøst, og vi bestreber oss på 
å følge gjeldende lovverk. Det er alltid tilfredsstilliende når vi kommer ut som “best 
i klassen” når Arbeidstilsynets inspektører legger frem sluttrapporten etter å ha hatt 
en grundig tilsyn i prosjekter hvor vi er deltakere. Man leker ikke med sikkerheten 
eller de sosiale godene enhver arbeider i det norske velferdssystemet har krav på, 
og fortjener.





HHMMSS  
ORGANISASJONSKART 

HIRE NORWAY AS 
(oppdatert feb 2021) 

DAGLIG LEDER

Magnus Strand Glærum
906 55 473

magnus@hire.no
Hovedkontor, Oslo

HOVEDVERNEOMBUD

Odd Einar Vangstein
959 25 061

odd@hire.no
Salgssjef/Regionansvarlig, Oslo/Sandefjord

Olga Jermackova

483 24 445
olga@hire.no

Personalkonsulent, Oslo

Verneombud
OSLO

Stig Korslund

416 92 227
stig.korslund@hire.no

Kursansvarlig, Oslo

Verneombud

RENHOLD

Wojciech Krakowiak

479 33 848
wojciech@hire.no

Driftsleder, Sandefjord

Verneombud

SANDEFJORD

Rafal Dudek

469 75 933
rafal@hire.no
Formann, Oslo

Verneombud

ARBEIDERNE





VARSLINGSKANAL 
for ansatte i HIRE Norway AS som jobber på byggeplasser, 

og andre som observerer uønskede forhold. 
 

 

 

 

 

 

Vet du om kritikkverdige forhold på vår arbeidsplass? 
 

Du plikter å varsle om du oppdager: 

• Sosial dumping 
• Manglende likebehandling 
• Brudd på sikkerhetsregler 
• Mobbing og trakassering 
• Bestikkelser og korrupsjon 
• Underslag, tyveri og økonomiske misligheter 
• Brudd på anbudsregler 
• Maktmisbruk 
• Brudd på taushetsplikt 
• Diskriminering 
• Brudd på etiske retningslinjer. 

 

Du varsler til én av disse 

Tittel Navn Telefon E-post 
Verneombud 
Sandefjord Wojciech Krakowiak 479 33 848 wojciech.krakowiak@hire.no 

Verneombud 
Oslo Olga Jermackova 925 30 363 olga@hire.no 

Daglig leder Magnus S. Glærum 906 55 473 Magnus.glaerum@hire.no 

  



(Dette dokumentet lagres sammen med arbeidskontrakten - både digitalversjonen og papirversjonen) 

SJEKKLISTE VED NYANSETTELSE 

    TEMA UTFØRT* 
 JJAA  NNEEII  

1 Gjennomgang av ansvar og plikter som følger av aarrbbeeiiddsskkoonnttrraakktteenn: 

 a) Informasjon om aarrbbeeiiddsspplliikktt i avtalte perioder   

 b) Informasjon om ssttyyrriinnggssrreetttt HIRE   

 c) Informasjon om HIRE’s behov for ddookkuummeennttaassjjoonn   

 d) Informasjon om at ooppppssiiggeellssee må leveres dersom ffuullllttiiddssjjoobbbb tas i annet firma   

2 Er alle relevante kkuurrss er dokumentert og kursbevis skannet inn i CRM?   

3 Har arbeideren gitt oss en CCVV, eller har lovt å sende oss en CV snart?   

4 Er alt vi trenger til bestilling av HHMMSS--kkoorrtt innhentet? (bilde, ID, signatur)   

5 Informasjon om ffeerriiee (minst 4 ukers skriftlig beskjed før ferieavvikling)   

6 Informasjon om at det kan søkes om ppeerrmmiissjjoonn uten lønn på lik linje med ferie.**   

7 Presentasjon og orientering oomm  bbeeddrriifftteenn  HHIIRREE   

8 AArrbbeeiiddssaavvttaallee signert   

9 Informasjon om sskkaatttteekkoorrtt   

10 Informasjon om lløønnnnssssyysstteemmeett   

11 Har vi mottatt bbaannkkkkoonnttoonnuummmmeerr?   

12 Informasjon om nnoorrsskkkkuurrss   

13 Opplæring i ttiimmeelliisstteerr  //  kkjjøørreelliisstteerr   

14 Gjennomgang av ooppppddrraaggssbbeekkrreefftteellssee   

15 Informasjon om ddeeppoossiittuumm på klær   

16 Informasjon om ansvar ved lån av vveerrkkttøøyy (også spesialverktøy)   

17 Informasjon om rutiner ved ssyykkddoomm   

18 Informasjon om HHMMSS (bruk av utstyr osv.)   

19 Informasjon om hvem som er vveerrnneeoommbbuudd, og hva rollen innebærer.   

20 Opplæring i bruk av portalen «MMiinn  SSiiddee»    

21 Informasjon om arket «DDookkuummeennttaassjjoonn  ppåå  kkoommppeettaannssee»    

* «UTFØRT» betyr at punktet er gjennomgått/gjennomført, og at den nyansatte har forstått innholdet. 

** Feriesøknader skal i hovedsak gjelde normale ferieperioder, mens øvrige friperioder vil være avspasering eller permisjoner) 

 

Dato: ________________ 

_____________________________________    ______________________________________ 

Signatur HIRE       Signatur av nyansatt 



HIRE Norway AS, Gamle Leirdalsvei 16,1081 Oslo 
www.hire.no      epost@hire.no     Foretaksnr: 991 472 576     Tlf 22 65 18 00     

 

Skjema som fylles ut på oppdragsadresse 

Navn på prosjekt:  

Oppdragsadresse:  

Oppdragsbeskrivelse:  

 

 JA NEI 

Er arbeideren(e) riktig utstyrt med klær og verneutstyr?   

Bærer arbeideren(e) HMS-kortet på seg?    

Er arbeideren(e) gjort kjent med hvem som er HMS-ansvarlig på adressen?   

Har arbeideren(e) forstått arbeidsoppgavene, og gjort kjent med eventuelle 
risikoelementer?   

Har representanten fra HIRE og kunden sammenfattende forståelse av HMS-reglene som 
må følges på oppdraget?   

Er arbeideren(e) informert om når pauser kan tas?    

Klarer arbeideren(e) og oppdragsgiver å kommunisere tilfredsstillende?   

Har du satt deg inn i om det foreligger spesielle sikkerhetsmessige utfordringer i prosjektets 
SHA-plan, og sjekket at arbeideren(e) har tilegnet seg denne informasjonen? 

  

Eventuelle kommentarer: 

 

 

 

Sted/dato: ___________________________________ 

 

___________________________________ ___________________________________ 
       For HIRE Norway AS                                                              For kunde  

 



Tildelt

HIRE NORWAY AS

Organisasjonsnummer: 991472576

Vi bekrefter herved at

HIRE NORWAY AS

er fullt registrert som leverandør i StartBANK.

Registreringen er kun gyldig for de vare- og tjenestekategorier som er listet i
vedlegget

StartBANK Id: 139578

Leverandørregister for bygg, anlegg, forvaltning, forsikring og eiendom

13.04.2022

Anja Thorsdalen

Leder, Operasjon/ Drift

StartBANK leverandørregister

Jon Sandnes

Adm.dir.Byggenæringens Landsforening

Ansvarlig BNL

StartBANK leverandørregisterAchilles Information AS

23.03.2021Utstedt dato:

Utløpsdato:

Registreringsbevis







Postboks 9200 Grønland
0134 OSLO
 

SKATTEETATEN - SKATTEINNKREVING   
Org.nr. 924 616 733  

Kontakt
R. Hagland
 

Vår dato
22.11.2021

Vår referanse
2020/6303059
 
 

Org.nr.
991 472 576

Hjemmeside
skatteetaten.no

Unntatt offentlighet
Offl. § 13

 

Hire Norway AS
Gamle Leirdals vei 16
1081 OSLO

Fritak for solidaransvar

Oppdragstaker: Hire Norway AS, org.nr. 991 472 576

 

Foretaket er innmeldt i Arbeidstilsynets register over godkjente bemanningsforetak.

 

Vi viser til søknad av 22.11.21  om fritak for solidaransvar.

 

Skatteetaten - Skatteinnkreving samtykker i at deres oppdragsgivere fritas for solidaransvar. Fritaket gjelder i

henhold til oppdragsavtale som er inngått mellom partene for utleie av arbeidskraft.

 

Vi gir fritak for perioden 22.11.21  til dato 22.11.22.  Dere må eventuelt sende inn ny søknad om forlengelse av

fritaksperioden før denne utløper.

Plikter og ansvar
I utgangspunktet har arbeidsgiver plikter og ansvar etter skattebetalingsloven med forskrifter og folketrygdloven.

Ved utleie av arbeidskraft kan oppdragsgiver bli solidarisk ansvarlig for oppgjør av forskuddstrekk og

arbeidsgiveravgift.

 

Aktuelle regler
Følgende lover er aktuelle i dette brevet:

• Skattebetalingsloven § 4-1 annet ledd

• Skatteforvaltningsloven § 8-6

• Skattebetalingsloven §§ 5-5, 5-10, 5-11 og 5-12

Disse lovene finnes på www.lovdata.no.
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FORSIKRINGSSERTIFIKAT
Dette sertifikatet er kun en bekreftelse på at forsikringsavtale er inngått. Sertifikatet har for øvrig ingen innvirkning på 
forsikringsavtalens dekningsomfang eller vilkår.

Forsikringsperiode (fra kl. 0000 til kl. 2400) Sted og dato

01.10.2021 - 30.09.2022 Oslo, 22.09.2021
Organisasjonsnummer Avtalenummer

991472576 4574.8
Forsikringstaker

Hire Norway AS

Gamle Leirdals vei 16
1081 OSLO
Forsikringsgiver

Tryg Forsikring, Org.nr 989 563 521
Postboks 7070, 5020 BERGEN

Forsikringstype Yrkesskade
Forsikringstaker Hire Norway AS
Forsikret virksomhet Utleie av arbeidskraft
Dekningsomfang Yrkesskadedekning for alle ansatte i Hire Norway AS ihht Lov om forsikringsytelser 16. juni 

1989 nr. 65 om yrkesskadeforsikringer

Kommentar

Med vennlig hilsen

For NHO Forsikring v/ Söderberg & Partners

Jarle Sveistrup
NHO Forsikringskontor: 23 08 85 30
Mail: post@nhoforsikring.no
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12.11.2021, 10:24 Nettfactoring - DNB

https://www.dnb.no/segb/apps/nettfactoring/kredittinformasjon?fetchcontent=no&printme=yes 1/1

Kredittinformasjon
 
Finansiering av fordringer
 
 

 
Navn: HIRE NORWAY AS   
Selskapsform: AS Org.nr.: 991472576
Postadr.: Besøksadr.: GAMLE LEIRDALS VEI 16
Postnr./Sted:  Telefon: 22 65 18 00
Land: Norge Telefaks: 22 65 18 20

 
 
Vi finansierer fordringer på dette foretaket.

DNB Factoring - vurdering
Vurderingen er basert på dette foretakets ratinginformasjon fra Bisnode og betalingshistorikk fra DNB
Factoring.

Siste 3 mnd Siste 12 mnd

Betalt antall dager etter forfall (gjennomsnitt) 0 0

DNB Factoring har pr. i dag ingen fordringer til inkasso på dette foretaket.

 
Ratinginformasjon fra Bisnode

Rating AA  

Historisk rating AA AA AA AA AA

-år-måned 2021-06 2020-06 2019-06 2018-05 2017-04

Antall betalingsanmerkninger 0     

Siste mottatte regnskap 2020     

Omsetn. siste regnskapsår* 97.173     

Egenkapitalprosent 20,10     

*beløp vises i hele tusen og i NOK 

Trafikklyset viser DNB Factoring sin villighet til å finansiere fordringer på den aktuelle kunden. Vurderingen
baserer seg på Bisnode sin score og DNB Factoring egen historikk.

© DNB



 

 

DNB Confidential 

 
 
 
HIRE NORWAY AS  
v/ personalansvarlig 
Gamle Leirdalsvei 16  
1081 Oslo       Trondheim, 17. august 2021 
        Avtalenummer: IP29172 
 
 
 
 
 
Bekreftelse – Kollektiv pensjonsordning 
 
DNB Livsforsikring AS bekrefter at HIRE NORWAY AS Org.no 991472576 har en gyldig 
innskuddspensjonsordning. Ordningen er etablert 01.08.2007. 
 
Pensjonsordningen er i samsvar med den norske lov om innskuddspensjon og den norske loven om 
ytelsesbasert tjenestepensjon. 
 
Eventuelle spørsmål angående denne pensjonsordningen kan videresendes til e-post: 
Pensjon.bedrift@dnb.no eller telefon +47 915 04800. 
 
 
 
 

 
Kjetil Haukland  
Avdelingsleder 
 
 
 
 
 
 

 

 

— DNB LIVSFORSIKRING AS 
 
Bankgiro: 5201 05 32957 
Foretaksregisteret: 
NO 914 782 007 MVA 
 
www.dnb.no 
 
 
 
 

— FORRETNINGSADRESSE 
P.b. 7500, 5020 Bergen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

— DNB LIV KUNDESENTER 
Person: 
Tlf: 915 04800 / Faks: 05227 
 
pensjon.privat@dnb.no 
 
 
 
 
 
 

— DNB LIV KUNDESENTER 
Bedrift: 
Tlf: 915 04800 / Faks: 05227 
 
pensjon.bedrift@dnb.no 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

If Skadeforsikring NUF 
Postboks 240, 1326 Lysaker 
Besøksadresse Drammensveien 264, 0283 Oslo 

Telefon 02400 
industri@if.no 
if-insurance.com 

Hovedkontor S-106 80 Stockholm 
Org.nummer 981 290 666 

 

 
 
 

Dette sertifikatet bekrefter at NHO Service og Handel er forsikret for bedrifts- og produktansvar i If Skadeforsik-
ring NUF 
 
 
FFOORRSSIIKKRRIINNGGSSTTAAKKEERR    NHO Service og Handel 

SSIIKKRREEDDEE  Medlemsbedrifter i NHO Service og Handel 

PPOOLLIISSEENNUUMMMMEERR  LP*42026 

FFOORRSSIIKKRRIINNGGSSPPEERRIIOODDEE  1.7.2021 - 30.6.2022, begge dager inkludert 

FFOORRSSIIRRKKIINNGGSSSSUUMM  Bedriftsansvar 150 G per skadetilfelle og NOK 50 000 000 samlet for perioden 

Produktansvar 150 G per skadetilfelle og samlet for forsikringsperioden 

VVIILLKKÅÅRR  Alminnelige Ansvarsvilkår 

   

Dette sertifikatet er kun en bekreftelse på at polise LP42026 er utstedt. Sertifikatet har for øvrig ingen  
innvirkning på polisens dekningsomfang eller vilkår.  
 
 
Oslo, 3. juni 2021 
 

 

MMyyaann  TTrraann  
Assistant underwriter  
Industrial  

Phone: +47 922 45 528, E-mail: myan.tran@if.no  
 

Forsikringssertifikat 
 



 
 

Hire Norway AS
Gamle Leirdals vei 16
1081 OSLO

U.off. offl. § 13, sktbl. § 3-2

  

Attest for skatt og merverdiavgift
 
Attesten er produsert på bakgrunn av registrerte opplysninger i skatte- og avgiftssystemene per
10.01.2022. For spørsmål kontakt Skatteetaten.
 
Gjelder:
 
Organisasjonsnummer 991 472 576
 
Følgende forfalte ikke betalte restanser er registrert på ovennevnte foretak/person
per dags dato:
 
Forskuddsskatt og restskatt inkl trygdeavgift 0

Forskuddsskatt og restskatt foretak 0

Forskuddstrekk (som arbeidsgiver, inkl. trygdeavgift) 0

Utleggstrekk (som arbeidsgiver) 0

Arbeidsgiveravgift (som arbeidsgiver) 0

Ansvarskrav (skatt) 0

Renter og gebyr (skatt) 0

Merverdiavgift (som avgiftspliktig) 0

Ansvarskrav (Mva) 0

Renter og gebyr mv. (Mva) 0
 
 
Ved offentlige anskaffelser skal attesten ikke være eldre enn 6 måneder.

Dokumentet er elektronisk godkjent og er derfor ikke signert

Skatteetaten.no
 
 
Tlf  800 80000

 



 

 

If Skadeforsikring NUF 
Postboks 240, 1326 Lysaker 
Besøksadresse Drammensveien 264, 0283 Oslo 

Telefon 02400 
industri@if.no 
if-insurance.com 

Hovedkontor S-106 80 Stockholm 
Org.nummer 981 290 666 

 

 
 
 

Dette sertifikatet bekrefter at NHO Service og Handel er forsikret for formueskadeansvar i If Skadeforsikring 
NUF 
 
 
FFOORRSSIIKKRRIINNGGSSTTAAKKEERR    NHO Service og Handel 

SSIIKKRREEDDEE  Medlemsbedrifter i NHO Service og Handel 

PPOOLLIISSEENNUUMMMMEERR  

FFOORRSSIIKKRRIINNGGSSTTYYPPEE  

 

 

FFOORRSSIIKKRRIINNGGSSPPEERRIIOODDEE  1.7.2021 - 30.6.2022, begge dager inkludert 

FFOORRSSIIRRKKIINNGGSSSSUUMM  NOK 5 000 000 per skadetilfelle og 

NOK 10 000 000 samlet for perioden 

VVIILLKKÅÅRR  Alminnelige Ansvarsvilkår 

   

Dette sertifikatet er kun en bekreftelse på at polise LP42026 er utstedt. Sertifikatet har for øvrig ingen  
innvirkning på polisens dekningsomfang eller vilkår.  
 
 
Oslo, 3. juni 2021 
 

 

MMyyaann  TTrraann  
Assistant underwriter  
Industrial  

 

Forsikringssertifikat 
 

Formueskadeforsikring for bemanning og rekrutteringsaktiviteter

LP*42026



 

 

If Skadeforsikring NUF 
Postboks 240, 1326 Lysaker 
Besøksadresse Drammensveien 264, 0283 Oslo 

Telefon 02400 
industri@if.no 
if-insurance.com 

Hovedkontor S-106 80 Stockholm 
Org.nummer 981 290 666 

 

 
 
 

Dette sertifikatet bekrefter at NHO Service og Handel har kriminalitetsforsikring i  If Skadeforsikring NUF 
 
 
FFOORRSSIIKKRRIINNGGSSTTAAKKEERR    NHO Service og Handel 

SSIIKKRREEDDEE  Medlemsbedrifter i NHO Service og Handel 

PPOOLLIISSEENNUUMMMMEERR  LP*42026 

FFOORRSSIIKKRRIINNGGSSPPEERRIIOODDEE  1.7.2021 - 30.6.2022, begge dager inkludert 

FFOORRSSIIRRKKIINNGGSSSSUUMM  NOK 5 000 000 per skadetilfelle og 

NOK 10 000 000 samlet for perioden 

VVIILLKKÅÅRR  Alminnelige Ansvarsvilkår 

   

Dette sertifikatet er kun en bekreftelse på at polise LP42026 er utstedt. Sertifikatet har for øvrig ingen  
innvirkning på polisens dekningsomfang eller vilkår.  
 
 
Oslo, 3. juni 2021 
 
 
 
 

MMyyaann  TTrraann  
Assistant underwriter  
Industrial  

 

Forsikringssertifikat 
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991472576
HIRE NORWAY AS
Gamle Leirdals vei 16
1081 OSLO

Bekreftelse på registrering i 
bemanningsforetaksregisteret

Vi bekrefter at HIRE NORWAY AS er registrert i Arbeidstilsynets register over bemanningsforetak. 
Registreringen gjelder for 2022. 

Registreringen må fornyes hvert år  
Innen 31. januar hvert år må dere fornye registreringen ved å bekrefte at virksomheten 
fremdeles oppfyller kravene i forskrift om bemanningsforetak § 7. Da vil dere stå oppført i 
registeret i ett år til.   
 
I begynnelsen av januar får dere brev fra oss med lenke til Altinn-skjemaet som dere skal bruke for 
å fornye registreringen (årlig melding).  
 
Les mer om kravene til bemanningsforetak og årlig melding på arbeidstilsynet.no:  
www.arbeidstilsynet.no/arbeidsforhold/ansettelse/innleie/bemanningsforetak/

Med hilsen
Arbeidstilsynet

Dette brevet er elektronisk signert.







 
Helse 

HIRE NORWAY AS 
Org.nr.: 991472 576 
Gamle Leirdalsvei 16 
1081 Oslo 

Oslo, 29.01.2021 

BEKREFTELSE 
Det bekreftes herved at HIRE NORWAY AS, org.nr.: 991 472 576 har inngått avtale med 
Falck Helse AS, org.nr.: 989 930 427, om bedriftshelsetjeneste. 
Samarbeidet startet Ol. januar 2012, og det bekreftes at HIRE NORWAY AS arbeider 
systematisk med sitt helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. 

Med vennlig hilsen/Best regards 

 
HMS-rådgiver 

 

Falck Helse AS 
Maridalsveien 300 —0872 Oslo 
Tel: +47 928 40 031 
Mail: arnhild.flydal@falck.com 
http:// www.falckhelse.no 





OM DU IKKE FANT DET DU VAR UTE ETTER, KONTAKT

magnus@hire.no

Oppdatert 12. januar 2022


