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Ny styreleder i 
BOB 
I starten av mai, takket Robert Mederud av 
som styreleder i BOB. Han har vært med 
nesten uavbrutt siden starten i 1999. En stor 
takk rettes til han, for all tid og engasjement 
han har brukt på BOB i nesten 22 år!  
 

 

Espen Haugli ble fra samme dag ny 
styreformann i BOB. Han er daglig leder ved 
Sverre Haugli bilforretning as på Hønefoss. 
Espen har vært aktivt med i styre i BOB i 
mange år og vi er glade for at han nå sa seg 
villig til å gå inn som styrets leder. Vi ser 
frem til et fortsatt godt samarbeid med 
Espen! 
 
 
 
 
 
 

Nye fagarbeidere? 
Del det gjerne med oss på vår Facebook side 
https://www.facebook.com/bilmek.no 
 

 
 

 

Søkere til læreplass 2021  
I disse dager er det mange som 
leter etter læreplass, enten som 
lærling eller lærekandidat. Vi 
vet det også er mange bedrifter 
som er ute etter lærling i vårt 
område 
 

Har du ikke funnet en 
kandidat? 
 
Ta kontakt med oss. Vi hjelper til med å 
formidle kandidater til ditt fag!! 
 
 
 

Annet aktuelt i mai 
og juni: 

 Bilfag Roadshow ved Buskerud vg 
skole og Åssiden vg skole for 9. 
klassinger i distriktet 

 Rekrutteringspatruljen på besøk ved 5 
ungdomsskoler på Ringerike 

 Bedriftsbesøk for Nes skole og Ål  

En historie fra 
virkeligheten 
 
Vi jobber med mange søkere i vår bransje. Ikke alle 
er kanskje den kandidaten man har øverst på 
ønskelisten når det gjelder bakgrunn og erfaring. 
Det er Trond ved Albjerk Bil et tydelig bevis på. 
Trond og Albjerk Bil gjorde nesten det «umulige» 
mulig og i dag er Trond en stolt fagarbeider. Se 
gjerne filmen som Næringsforeningen i Drammen 
har laget om Kirkens Bymisjon og blant annet 
Trond: https://vimeo.com/548369528 
 
 
«Det er nok flere som Trond der ute som kan bli 
en kjemperessurs for dere bedrifter!!» 
 

 
 
ungdomsskole 
Mentortrening på Ål i samarbeid med Ål vg 
skole 
Investering i ny el-bil til opplæring 
og mye mer…! 


