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KVALITET OG KOMPETANSEKVALITET OG KOMPETANSE

Vi deler gjerne vår kunnskap med kundene våre og bistår når det 
gjelder design, prosjektstyring og montasje. Moss Elektro er en 
bedrift som opererer ”world wide”, og tavler produsert på vårt  
verksted sendes langt utenfor Europa. For oss er det alltid et mål  
å kombinere ytelse, økonomi og sikkerhet. Kvalitetskontroll er  
en del av vår hverdag. 

Våre servicebiler vil til enhver tid kunne bistå kundene våre – både 
periodisk og ved akutte hendelser. 

Vi er der når kunden trenger oss!
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REGISTRERT ELINSTALLATØR

FOR KVALITET OG KOMPETANSE

styring

smart
design

Siden vi startet opp i 1987 har høy kompetanse og god 
kvalitet på leveransene vært et absolutt krav til oss selv. 
Dette har kundene våre tydeligvis satt pris på, og vi er i 
dag en av distriktets største bedrifter innen vår bransje.
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EN ALLSIDIG VIRKSOMHET

En allsidig 
virksomhet
Det startet med arbeid knyttet til verftsindustrien, og allsidig
kompetanse hos nøkkelmedarbeiderne i bedriften. Dette reflekteres
på mange måter også i dagens virksomhet.

Industrien står for den største delen av aktiviteten, og vi leverer mye til
industrianlegg ikke bare i Norge, men også til for eksempel Tanzania,
Kina og Sør-Korea.

Tavleproduksjon er en vesentlig del av virksomheten, og alle
som jobber på tavleverkstedet er utdannede elektromontører.
Moss Elektro har også et stort engasjement i leveranser som er
tilknyttet offshoremarkedet, men ikke alt er stort og industrielt.
Vi kan også montere den ekstra stikkontakten på kjøkkenet, eller
levere forslag til utendørs lysdesign med LED-lamper i hagen.
Rehabiliteringsmarkedet for boliger er stort, og smarthus er et
spennende utviklingsområde.

Moss Elektro har valgt å være uavhengig av de store 
elektrokjedene, og heller bygge sin egen posisjon i 
lokalmarkedet. Vi er engasjert og representert både i 
Tavleforeningen, Opplæringskontoret for elektrofag,  
Nelfo og NEK – Norsk Elektrisk Komité.

EN ALLSIDIG VIRKSOMHET



8 MOSS ELEKTRO 9MOSS ELEKTRO

VILJE TIL UTVIKLING VILJE TIL UTVIKLING

I Moss Elektro har vi satset på bred kompetanse og allsidighet.
Det gir en god risikospredning og ekstra sikkerhet for driften.
For å sikre tilgang på kompetente medarbeidere har bedriften fokus
både på videreutvikling av egne ansatte og nyrekruttering.

Vi tar ofte inn lærlinger. Det medfører ekstra ansvar, men gjør også
at vi får ansatte som kjenner kulturen vår fra bunnen av. Det er viktig
for en virksomhet der medarbeiderne også er ambassadører. Enten
folkene våre har oppdrag i nærområdet eller sendes langt ut i verden,
må vi kunne stole på at de representerer bedriften på en god måte.

Moss Elektro skal være en attraktiv arbeidsplass – ikke bare fordi folk
skal trives, men også fordi det er viktig for rekrutteringen. Folk som
gleder seg til å gå på jobb gjør en bedre innsats.

Hva vil fremtiden bringe?
Konkurransen fra utlandet fortsetter å øke. Flere store og arbeids-
intensive installasjoner i Norge har gått til leverandører fra lavkost-
land. Det gjør at kvalitet og kompetanse, i tillegg til fleksibilitet, blir
enda viktigere konkurransemidler – mer nærhet til markedet, tett
dialog og skreddersøm av løsninger.

Vilje 
til utvikling
Vekst er viktig i en bedrift, men utvikling er enda
viktigere. En høyteknologisk bedrift må alltid være 
i endring.
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DET GRØNNE SKIFTETDET GRØNNE SKIFTET

Bransjen vår vil bli stadig mer ettertraktet og sentral når det grønne
skiftet skal rulles ut i Norge og verden. Snart skal hele privatbilparken
gå på strøm. Etter dét kommer anleggsmaskiner, lastebiler, busser,
ferger og landbruksmaskiner m.m. Alt dette trenger ladestasjoner,
montering og vedlikehold. Nye, fornybare energikilder skal tas i bruk
– fra solen, vinden eller bølgene. Samtidig skal stadig flere boliger bli
smarte, noe som gir økt komfort og senket energibruk. Her blir det
mye å gjøre for oss.

I bedriftsmarkedet har vi flere, store oppdrag på gang sammen med
aktører som ligger lang fremme på grønn teknologi. Et eksempel
er Antec Biogas, som du kan se mer om her. Sånn sett er vi heldig
stilt, men det er også et ansvar å alltid være oppdatert og i front av
utviklingen. Den oppgaven tar vi i Moss Elektro på alvor og jobber
systematisk med endringer og forbedringer som er til nytte for både
oss og miljøet. I tillegg er vi i ferd med å skifte ut bilparken til stadig
flere elbiler.

Det grønne 
skiftet
Vi i Moss Elektro har, fra første dag, jobbet med å gjøre
fornybar energi tilgjengelig og til nytte for bedrifter og
private hjem i området vårt. Den oppgaven vil ikke bli
mindre viktig i årene som kommer.
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BEDRIFTSMARKEDET

VÅRE

ANSATTE

Hos Moss Elektro legger vi vår stolthet i godt utført  
arbeid, sterk fagkunnskap og ikke minst godt kunde- 
forhold. Vi ønsker å være tilpasningsdyktige, og alltid 
finne optimale løsninger for kunden - både økonomisk, 
og med tanke på hvilket el-materiell og løsninger som 
bør velges.

Sunn vekst og utvikling er viktig for vår interne bedrifts- 
kultur. I tillegg til et grundig arbeid med et eget intern-
kontrollsystem, har alle ansatte fått en god opplæring i 
Helse, Miljø og Sikkerhet.
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VÅRE ANSATTE

Våre 
saksbehandlere

• Har ansvaret gjennom hele prosessen
• Har kompetanse til å løse tekniske og økonomiske utfordringer
• Alltid har intern back-up 
• Har stor grad av fleksibilitet og samhandling

VÅRE ANSATTE

• De har kompetansen og verktøyet som kreves
• De har spesialkompetanse innenfor ulike virksomhetsområder
• De rekruttereres i stor grad fra egne lærlinger
• De har riktig opplæring og et godt arbeidsmiljø

Våre 
montører

Prosjektene tildeles en bestemt saksbehandler som: Montørene kan gjennomføre alle typer oppdrag:
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BEDRIFTSMARKEDET

PRIVATMARKEDET

Moss Elektro leverer ulike tjenester til privatmarkedet, 
alt fra enkle rehabiliteringsoppdrag til total elektro-
leveranse til nybygg. Prosjektene følges opp av 
montører med lang erfaring og høy kompetanse. 
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BEDRIFTSMARKEDET

BEDRIFTSMARKEDET

Moss Elektro utfører alle typer installasjoner rettet mot 
industri, skip, offshore og servicenæringen. Vi har levert 
løsninger til bedriftsmarkedet i flere år, og gjør alt fra 
mindre til større installasjoner. 

Våre medarbeidere utfører komplette svak- og sterk-
strømsinstallasjoner, har høy faglig kompetanse og 
kjenner systemene og kvalitetskravene som stilles til 
oss som leverandør. 

Vi tilbyr også faste serviceordninger og internkontroll.
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BEDRIFTSMARKEDETBEDRIFTSMARKEDET

Prosjekt
Prosjektstyring og planlegging utføres av prosjektleder og montør-
baser. Vi har systemer som ivaretar kundekrav til informasjon,  
framdrift og kostnadskontroll.

Dokumentasjon og kontroll ivaretas ved forkriftsmessig behandling
etter et IK/Kvalitetssikkerhetssystem som er bransjemessig  
skreddersydd for vår bedrift.

Prosjekter og  
prosjektstyring
Vi utfører prosjekter både som underentreprenør i
konvensjonelle entrepriser, og i hovedentrepriser.
Vi jobber også med prosjekter i egen regi, med design
og løsning etter kundens behov.
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BEDRIFTSMARKEDETBEDRIFTSMARKEDET

Alltid i utvikling
Foruten høy kvalitet i produksjonen, og et smidig samarbeid med
kunden, har Moss Elektro alltid fokus på å øke kompetansen vår. Vi har
derfor et tett samarbeid med utvalgte partnere, samt medlemskap i
Norsk Eltavleforening. Sistnevnte sørger for faglig utvikling.

Kvalitetssikret  
produksjon
For å sikre god kvalitet bruker Moss Elektro anerkjente 
produsenter av skap, som blant annet Rittal, Eldon, CU-
BIC og Hydal. Av andre anerkjente leverandører vi bruker, 
finner vi blant annet Schneider Electric, Phoenix Contact, 
Weidemüller, OMRON, Noratel, Siemens, ABB, Eaton
og Bender.
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BEDRIFTSMARKEDETBEDRIFTSMARKEDET

Service
Moss Elektro utfører alle typer installasjoner rettet mot industri, skip 
og offshore. I tillegg til ren installasjon, har vi montører som “går fast” 
hos industribedrifter. Disse følger en rotasjonsordning, hvor kundens 
behov til enhver tid blir ivaretatt. Alle våre montører stiller dessuten 
med egen servicebil. Våre medarbeidere utfører komplette svak- og 
sterkstrømsinstallasjoner. Alle har høy faglig kompetanse og kjenner 
systemene og kvalitetskravene som stilles til oss som leverandør.

Vi er spesialister på internkontroll
Vi har spesialisert oss på internkontroll av elektriske anlegg i små 
og mellomstore næringsbygg. For å administrere og utføre denne 
kontrollen profesjonelt,  har vi utarbeidet et system som er skredder-
sydd for oppgaven. I tillegg til å sikre at anlegget tilfredsstiller  
myndighetenes krav, gir systemet økt personsikkerhet i din bedrift, 
mer effektiv produksjon, redusert energiforbruk, færre driftsstopp og 
reduserte vedlikeholdskostnader. Sammen med oppdragsgiverne våre 
gjør vi en risikovurdering og avtaler hvor ofte kontroll skal gjennom-
føres. Vi passer på at dette utføres etter avtale, og kreves det thermo-
fotografering av bygget, gjør vi det.

Service og 
internkontroll
Våre servicemontører har lang og bred erfaring. De utfører 
blant annet installasjon av sterk- og svakstrømsanlegg. 
Hos oss blir du møtt av fagsterke spesialister, som er  
dyktige på internkontroll og servicearbeid.



Vi er der når kunden trenger oss!

mosselektro.no


