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En av de første Extraposten møter i Micheletveien
er den alltid imøtekommende Toril Bråthen.
Toril har inntatt sin nye arbeidsplass og trives i de lyse, fine
kontorlokalene. Hun har vært Extras «ansikt utad» siden 2013.
og har kunnskap om det meste som rører seg av jobber.
Hun påser at alle kunder - og sjåfører som er innom blir
godt ivaretatt, og følger opp at alle ordre blir effektuert til rett tid.
Og hvis gutta på verkstedet ligger bak tidsskjemaet med en jobb
- ja, da er det stor sjanse for at de får klar beskjed fra Toril.
Skulle det eventuelt oppstå litt ventetid... serveres det kaffe,
noe å bite i, og en hyggelig prat.
Da Extraposten var innom, var det tid for lunch...
Ja, da går vi bare ned trappa her! - og så kommer vi til felleskantina.
Her kan vi bestille deilige varmretter til en hyggelig pris, smiler Toril.
Husk å skrive at selv om vi har flyttet - har vi samme
telefonnummer i kundemottaket... 400 67 720,
før hun tar seg en slurk pepsi...
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Et komplett anlegg,
hvor verkstedtiden
effektiviseres med
flere tjenester på
samme sted.
Det tjener transportbransjen på.
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EXTRA SERVICEPARTNER
ETABLERER OSLOS STØRSTE ONE
STOP SERVICE I MICHELETVEIEN

F LY T T E S J A U E N

ONE STOP SERVICETEAM MED LANG FARTSTID...

Thomas Halvorsen har de siste månedene hatt ansvar for driften
og flyttingen fra Brubakkveien til Micheletveien. Hele flytteprosessen har
gått knirkefritt og etter forskriftsmessig HMS. Alle ansatte har stilt
velvillig opp til denne ekstra dugnaden, forteller Thomas.

ORGANISERINGEN

Frank Hemer og Ragnar Jensen er på plass i Micheletveien.
Her i samtale om videre organisering og fordeling av arbeidsoppgaver.
Vår nye ONE STOP SERVICE er et profesjonellt verksted, og våre
kunder har funnet oss på vår nye adresse.

AGGREGAT-TEAMET
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Extra Servicepartner er markedsleder i Oslo på Carrier Kjøleaggregat.
Her ser vi en del av teamet til Gregory ta seg en velfortjent pause.
Avdelingen har fått atskillige bedre arbeidsforhold og er fullt ut
operative i de nye, romslige lokalene.

...OG FLERE GAMLE OG NYE KOLLEGER KOMMER TIL
Extraposten var på befaring i
de nye lokalene, og traff på mange
kjente fjes fra tidligere reportasjer.
Her treffer vi igjen gutta fra
kjøleaggregatservicen, karosseriopprettere, lakkerere, kundebehandlere m.fl.

Idéen med å samle flest mulig
tjenester under samme tak - er og
blir en suksess, og i den nærmeste
tiden tar vi høyde for å presentere
flere nye tjenester som vil
effektivisere verkstedtiden for
våre mange transportkunder.

Effektiv drift er også vesentlig for
Extra Servicepartner - og med de
nye lokalene, taes det høyde for å bli
en betydelig aktør i dette markedet.
Flere nye ansatte er på vei inn
dørene - og vi er til enhver tid klare
for å snakke med andre søkere med
riktig kompetanse.

KAROSSERISKADER • LAKKERING • KJØLEAGGREGATSERVICE • VASK/FOLIERING• PKK/EU-KONTROLL • LYSKONTROLL • LÅNETRAILERE

6.500M2 MED INNE- OG UTEAREA LER OG GLIMRENDE BELIGGENHET.

Med vår nye, langsiktige leieavtale i Micheletveien 61 er vi plassert midt i smørøyet av de viktige transportveiene. Beliggenheten er ypperlig for våre kunder
innen logistikk - og transport. Sentralt i Oslo, i forhold til hovedveinettet med E6,
Østre Akervei, og Riksvei 4, samt like nord for Alnadiagonalen som binder
Groruddalen sammen på tvers.
Er det noe Extra Servicepartner
har erfart fra tidligere - ja, så er det
at riktig beliggenhet er alfa og omega
for å lykkes. Derfor flytter vi ikke
langt for å ivareta våre kunder.
I tillegg har vi nå fått betydelig større
innearealer som vil gjøre hverdagen
til våre ulike avdelinger mye enklere.

Her vil det bli satt av faste plassområder for karosserireparasjoner,
containere, kjøleaggregatservice m.m.
Verkstedlogistikken skal være logisk...
Trallene kjøres inn fra port A og har
“ONE STOP/PIT STOP” ut fra hva
som er avtalt med kunde.
- gjennom lokalet og ut port B.

Daglig leder Per Gunnar Øverby
kan ellers fortelle at de jobber
med å få flest mulig av våre tjenester
raskt på plass. Et prosjekt som
krever noe mer tid er oppbygging og
plassering av en helt ny storbilvaskehall. “Vi jobber med flere
alternativer, og søker etter løsninger
som er praktisk for våre kunder”.

“Vår forretningsidé er som alltid;

KOSTBART
TRANSPORTMATERIELL
SKAL VÆRE MEST MULIG
UTE PÅ VEI OG BANE,
OG VERKSTEDTIDEN
EFFEKTIV - OG MINST
MULIG”

Extra Servicepartner AS er et av
landets ledende selskaper innen vedlikehold,
service, - karosseri og lakkering,
av bl.a. tog og trikk, lastebil og buss.
Vi har egne avdelinger for vedlikehold,
service og salg av kjøleaggregater
og løftelemmer.
I tillegg har vi bygget opp en
avdeling med spesiell ekspertise innen
korrosjons- og overflatebehandling.
Vårt tjenestetilbud spenner over
en rekke forskjellige fagområder
og vi har store og krevende kunder både
innen transport, kollektivselskaper,
og on- og offshoremarkedet.
Vi er i dag ca. 80 ansatte, og har
en omsetning på ca. 100 mill.
Vi har kontorer og verksteder i Drammen,
- og avdelinger i Oslo og Slemmestad.

Extra Servicepartner AS. Mallinggt. 11
3044 Drammen. Tlf. 32 26 63 00.
E-post: post@extrasp.no
www.extra-servicepartner.no

