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Bildet er av NST Gruppens to første ansatte i
oppstartsåret 1995.

NST Contracting as:
stillas, indutriell rengjøring og overflatebehandling og– inspeksjon.

NST Byggservice as:
betong- og fasaderehabilitering, samt gulv-, maler-, flis/mur- og tømmerarbeid.

NST Renhold as:
renhold, gartner, vaktmester, service-, hotell- og kantinedrift.

NST Eiendom as:
eiendomsselskap som forvalter og leier ut eiendommer tilknyttet NST Gruppens aktiviteter.

UAB NST Baltija as:
rekruttering og utleie av personell , samt aktiviteter innen helse-, omsorg- og hjemmestjenester.

UAB NST Accounting as:
regnskap og konsulenttjenester.

NST Andalucia S.L:
etableres i Marbella området i 2016 for å tilby NST Gruppens tjenester, tilpasset det spanske marked
og dets behov.

LEDER
NST Gruppen passerte 20 års drift i 2015, og kan se tilbake på en rekke erfaringer.
Vi startet først opp med overflatebehandling for skipsverftene, eller sandblåsing og
maling som mange kalte det, men utvidet våre tjenester opp gjennom årene til det
betydelige tjenestespekter vi leverer i dag.
Vi har møtt mange utfordringer og også mye motstand i denne tiden, og det som
står som verst er vel det vi ble utsatt for av media, fagforeninger og konkurrenter
da vi ikke aksepterte Arbeidstilsynet sin tolkning og totalt fraværende veiledning
rundt avlønning av utenlandske arbeidstakere, og ba om at dette ble avgjort av
høyere instanser.

Jan Thorstensen
Administrerende direktør i
NST Gruppen.

Men vi har oppnådd, og fått være med på utrolig mye i de 20 år vi har drevet;
Troll C - den største konstruksjon som er flyttet på jordens overflate av mennesker
«The World» - verdens største leilighetsskip
Saipem7000 – verdens største kranfartøy, hvor vi bl.a. har malt kranene
Overflatearbeider på flyterigg under seilas fra Singapore til Ølen.
Vi overflatebehandlet mer enn 25.000 m2 skrog, overbygg og tanker på «Åsgård C» på knappe 10
døgn under verkstedopphold i 2004.
Vi har utført en rekke prosjekter på de store industribedriftene og – fabrikkene rundt i Norge.
Vi har vært med på de største prosjekter i byggebransjen i nord-Rogaland, Karmsund VGS og
Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus.
Vi har vært med på en rekke «signaturbygg» i distriktet som f.eks. Nordvegen Historiesenter, Solstad
sitt kontorbygg i Skudenes og Vea Sykehjem.
Vi har utført arbeider på de fleste skoler og offentlige bygg i distriktet.
Vi har hatt renhold på Vinmonopolets butikker fra Grimstad til Husnes.
Vi var med å stifte foreningen for utleieselskaper i Litauen, som i dag går under navnet «LIIA» og i
sin tid ble stiftet på vårt kontor, og hvor vår tidligere daglige leder var første formann.
Vi har etablert 7 selskaper under markedsnavnet NST Gruppen, og er i gang med etablering nr 8.
Vi startet også våre aktiviteter i utlandet i 2003, altså for 12 år siden, 8 år etter at vi startet i Norge. At vi i
dag har rundt dobbelt så mange ansatte i utlandet som i Norge er et tankekors.
Vi har gjennom årene brukt mye energi på å samle de mest kompetente menneskene som har dukket opp på
vår vei, og forsøke å holde på disse. Om de har vært norske eller fra et annet land i verden har vi ikke lagt
vekt på, kun kompetanse og innstilling til arbeidet. 41 nasjonaliteter har vi hatt i vår tjeneste gjennom disse
20 år. Vi har derfor i dag en ledelse og en arbeidsstokk som jeg er meget stolt av, og det viser seg gjennom
disse 20 årene at vi leverer kvalitet, og er kjent for dette. Vi driver en utstrakt opplæring og kursing av våre
ansatte, hvor vi nå også har fokus på fagbrev. Flere av våre ansatte uten fagbrev forbereder seg til dette i
dag. Vi har et samlet sykefravær i gruppen på 0,6 % av lønn, og dette står det stor respekt av, spesielt i de
bransjer vi driver.
Likevel er det ikke til å komme unna at vi nok går inn i en vanskelig tid, da jeg dessverre er en av de som
mener at det verste er foran oss. Selv om spesielt Haugalandet slapp billig unna den såkalte finanskrisen, så
tror jeg dessverre de færreste slipper unna oljekrisen vi nå ser, og dens ringvirkninger - og de vil nok være
både positive og svært negative. Vi har i dag omtrent ingen aktivitet forbundet med oljerelatert virksomhet,
men ringvirkningene vil nok likevel utvilsomt nå oss.
Med dette som bakgrunn står våre selskaper likevel godt rustet til å møte de utfordringer vi ser kommer
fremover, og vi ser frem til årene som kommer med fortsatt initiativ og skapertrang.
Jeg vil samtidig benytte anledningen til å ønske alle våre forbindelser en fortsatt fin høytid, og et riktig godt
2016!

JUBILANTER
Victor Thorstensen: 5 år sammenhengende i NST Gruppen.
Stillas– og logistikk ansvarlig, Victor Thorstensen hadde jobbet i NST
Gruppen i fem år sammenhengende i fjor. Samme år tok han fagbrev i
stillasfaget. Til sammen har Victor jobbet i NST Gruppen i rundt 13 år,
ettersom han også har vært ansatt tidligere.

Dalia Mickuniene: 10 år i NST Gruppen.
Daglig leder i NST Baltija, Dalia Mickuniene går inn i sitt tiende år i NST
Gruppen. ”I dette selskapet har jeg alle muligheter til å vokse yrkesmessig og
ta på meg nye oppgaver som personell– og prosjektforvaltning, salg osv. Det
er en stor motivasjon for meg at jeg ikke bare kan gjennomføre mine ideer,
men at jeg også får støtte, oppmuntring og nødvendig bistand fra ledelsen”
sier hun takknemlig. ”I NST Gruppen føler jeg meg trygg, nyttig og verdsatt.”

Vytautas Mazrimas: 10 år i NST Gruppen.
Formann i NST Byggservice, Vytautas Mazrimas er på vei inn i sitt tiende år
i NST Gruppen. Som formann er det hans plikt å ha kontroll over de andre
ansatte og arbeidet deres. ”Av og til blir jeg tvunget til å heve stemmen på
jobb”, sier han. ”Men generelt er vi alle gode venner, og jeg føler at vi alle er
del av et team.” Tidligere har ski og volleyball vært en del av hans interesser,
og han synes at Norge er en fin plass å ta opp igjen disse hobbyene.
Ramunas Cerniauskas: 12 år i NST Gruppen.
Ramunas Cerniauskas jobbet innen flere forskjellige bransjer, før han begynte
som maler i NST Gruppen for tolv år siden. Når han fikk spørsmål om
hvorfor han har valgt å jobbe hos NST så lenge, svarte han at jobben gir han
stabilitet, han har gode arbeidskollegaer og han er godt kjent med hvordan alt
fungerer. I tillegg viser han stor takknemlighet for å ha fått muligheten til å
delta på diverse kurs. Han har kjøpt seg hus i Haugesund, og nå fokuserer han
på å lære seg norsk, noe han synes er viktig for å kunne integrere seg.
Andrius Ramanauskas: 5 år i NST Gruppen.
Andrius Ramanauskas har jobbet som fliselegger siden 1995, men begynte
ikke i NST Gruppen før i 2010. Han er fornøyd med stabiliteten og
mulighetene han får i NST Gruppen. ”Det er en fin arbeidsplass, hvor jeg føler meg som en fisk i havet”, smiler han. Han tilføyer at han har lært mange
forskjellige arbeidsoppgaver mens han har jobbet her, blant annet gulvlegging
og dekor. Han liker veldig godt å fiske, spesielt i Norge.
Jan Orsevski: 5 år i NST Gruppen.
Jan Orsevski går inn i sitt femte år i NST Gruppen, men har til sammen 38 års
erfaring i byggebransjen. Han liker å få varierte oppgaver gjennom
arbeidsdagen, og sier at alle oppgavene han får er gode. ”Det er viktig å vise
respekt og ta ansvar for hver oppgave, og oppnå best mulig resultat”, sier han.
Han har planer om å reise til Trolltunga og Kjerag i nærmeste fremtid.

INTEGRERING OG UTVIKLING
Renaldas Sajenko begynte å jobbe som maler i Litauen da han var 18 år gammel, og har dermed lang
erfaring innenfor faget. For syv år siden begynte han å jobbe i NST Gruppen for å tjene penger, og
fordi han synes det var spennende å reise til Norge. Til tross for lang erfaring var det en del nytt i
Norge, som for eksempel materialteknologien. Gjennom sine syv år i NST Gruppen har han vært på
en rekke kurs, og nå prøver han å ta fagbrev. ”Planen er å bo i Norge, og det å få ta kurs er en flott
mulighet for å få mer kunnskap og verdifull erfaring” sier han.
I tillegg til å ta fagbrev og kurs, har Renaldas lært seg norsk. ”Det var ganske vanskelig å lære. Jeg
sliter fremdeles med dialekter, fordi det er så mange. Noen mennesker er lette å forstå, mens andre er
umulige. Jeg tror ikke det er alle nordmenn som forstår hverandre engang”, ler han.

I år har han sammen med kone og barn kjøpt seg hus i Haugesund. De synes at Norge er et vakkert
land med fin natur, men de liker ikke været. ”Det er så mørkt, det regner og blåser mye” sier han.
Norge er likevel et fint land for hobbyen hans, nemlig å fiske. Han liker også å jobbe med dataen, og
å gå på treningsstudio og drive med bodybuilding.

FAGBREV/OPPLÆRING:
Victor Thorstensen er en av de andre som også har tatt fagbrev. Etter fem års praksis i NST
Gruppen meldte han seg opp til fagprøven i Stillasfaget, og bestod. Han har også vært på
plantevernkurs i løpet av 2015.

NYE ANSIKTER
Olav Tofte Olsen
På ingeniørhøgskolen i Trondheim utdannet Olav seg til bygningsingeniør.
Senere tok han påbygg innen teknisk eksport på Agder Ingeniørskole i
Grimstad. Han tok også tilleggsutdannelse innen kvalitetssikring på
næringsakademiet i Haugesund. I tillegg har han mange års erfaring, noe som
kommer godt med som teknisk/HMSK-ansvarlig i NST Gruppen.
Ramunas Mineikis
Ramunas Mineikis har tidligere jobbet i NST Gruppen fra 2005 til 2012 som
overflatebehandler på ulike prosjekter over hele Norge. I 2012 gikk han over
til et annet selskap, men etter 3 år borte kom han høsten 2015 tilbake til NST
Gruppen og er nå ansatt i NST Contracting as.

Roy Jarle Bårdsen
Roy Jarle Bårdsen begynte i NST Gruppen høsten 2015. Han er murer med
fagbrev, og har tidligere jobbet med ulike oppgaver innen murarbeid i
Rogaland, og spesielt mye med installasjoner av peiser og piper og er derfor
vår fagmann på dette.

Rytis Tervydis
Rytis Tervydis jobbet som gulvlegger i syv år, før han begynte i NST Gruppen
i 2015. Han ble tipset av en venn (nå arbeidskollega) om at det var en ledig
stilling som gulvlegger i NST. Han er snart ferdig med prøvetiden sin, og har
veldig lyst til å fortsette i jobben sin.

20 ÅRS JUBILEUM
Det første selskapet i NST Gruppen ble stiftet i 1995, og NST Gruppen har 20 års jubileum i år! I
den forbindelse har vi hatt en rekke kampanjer og konkurranser, i tillegg til at vi har fornyet
hjemmesiden vår www.nstgruppen.no, og laget Facebook-side (link nederst til høyre)
Tidene har utvilsomt endret seg mye på 20 år, noe man kan se av bildene under :)

Her ser vi bilder av den første produksjonen og det første oppdraget til NST Gruppen. Begge
bildene er tatt i oppstartsåret 1995 fra vårt tilholdssted på Møllerodden.

TRYKK PÅ IKONET

