PRESENTASJON AV VÅRE FIRMA

VÅR VISJON:

Helt enkelt
Vi skal være kjappe og enkle i stilen, noe gode logistikksystemer og rutiner skal sørge for.
Vi legger stor vekt på lokal tilknytting. Med egne tankbiler har vi selv kontrollen på
oppfølging, transport og service. Det ligger både kvalitet og trygghet i det. Vi ønsker å
bygge butikken selv. Og vi skal være best.
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HISTORIE
2002

1997

ÅRSOMSETNING
2009

I 2021 hadde selskapene våre en total årsomsetning på 694 millioner kroner,
og vi har blitt kåret til Gasellebedrift en rekke ganger.
Total årsomsetning i millioner:

2011
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2014

TOTALLEVERANDØR AV DRIVSTOFF
OG SMØREOLJER
Våre tjenester

Produkter for salg og levering

Utkjøring med tankbil, salg av tanker,
pumper, kortterminaler og peilesystem. Vi er
samarbeidspartnere på service og installasjon
av drivstofftekniske løsninger.

Hos oss kan du bestille diesel, fyringsolje,
parafin, bensin, bunkersolje, bio diesel, bio
fyringsolje, HVO og Ad-Blue.

Hvor leverer vi?
Vi leverer med tankbil fra Bømlo - Stord Haugesund - Hjelmeland - Stavanger Egersund - Kristiansand - Tvedestrand.

Tanker til salgs
På våre nettsider finner du oppdatert oversikt
over tanker og diverse utstyr vi har til salgs.

Resterende produkter leverer vi over hele
landet.

Hvem leverer vi til?
Entreprenører, landbruk, marinaer,
fyllestasjoner, private villaer, næringsbygg,
industri, gartneri, båter, kommuner, stat og
fylke.

BESTILL DRIVSTOFF PÅ NETT:
Gå til våre nettsider eller skann QR-koden
for å bestille drivstoff fra oss.
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FYLLESTASJONER
Vi har over 60 egne fyllestasjoner, og i 2019 inngikk vi et samarbeid med
Driv Energi, slik at våre kortkunder nå kan fylle i flere enn 130 stasjoner
fra sør i Norge og helt opp til Trondheim.
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Bedriftskunder

Privatkunder

Alle våre fyllestasjoner kan
benyttes av kunder med
bedriftskort. Søknadsskjema for
bedriftskort kan du finne på våre
nettsider.

Det fleste av våre stasjoner har
VISA-terminaler. Dette gir også
privatpersoner mulighet til å
bruke stasjonene våre.

SE VÅRT STASJONSKART PÅ NETTSIDENE:
Gå til våre nettsider eller skann QR-koden
for å se kart over alle stasjonene våre
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VEKST MED VEKT PÅ KVALITET
Vår K&HMS omfatter:
Kvalitetshåndbok (elektronisk)
HMS håndbok elektronisk
Sjåførhåndbok (i alle biler)
Forbedringssystem (elektronisk)

Våre håndbøker er utarbeidet for å lette forståelsen og bruken av K&HMS.
Alle avvik registreres i vårt forbedringssystem, og alle ansatte har tilgang
til dokumentsystemet. Dette inneholder en beskrivelse av selve bedriften,
samt organisasjonen, miljøstyring, K&HMS systemet, prosedyrer,
sjekklister og skjemaer.
Les mer på våre nettsider.
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FORANKRING I LOKALMILJØET
Vi har tatt bevisste valg med å satse lokalt både i markedsføring
og firmaprofil. Hvert firma ønsker å oppfattes som lokalt i sin
region. Vi skal bidra til å skape bred aktivitet og bygge gode
relasjoner.
Sponsing er den kommersielle delen av vårt samfunnsengasjement og inngår som
en del av markedsføringen. Vår sponsorvirksomhet har som mål å skape gode
assosiasjoner og økt kjennskap til vår merkevare.
Vi kaller oss helst for samarbeidspartner, ikke sponsor, fordi det er samarbeid det
handler om. Sammen får vi ting til å skje!
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HVEM ER VI SAMARBEIDSPARTNER MED?
Vi har om lag 60 sponsoravtaler med lokale idrettslag og -klubber,
vintersport som skianlegg og skiklubber, golfklubber, sykkelklubb,
motorsport, traktorpulling, og flere andre organisasjoner og lag
som f.eks. korps, skoler og frivillige organisasjoner.
Se hele oversikten over samarbeidspartnere på våre nettsider.
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VÅRE ANSATTE

TERJE VETÅS

BRIGT VOLD

RONNY HERIKSTAD

SIGBJØRN UNDHEIM

LISSBET HELLAND

Daglig leder Agder Olje

Daglig leder/eier Jæren Olje

Driftssjef

Salgssjef Jæren Olje

Kundemottaker

LONE THIEMER

HELEN VOLD

JON DAG NYHAVEN

HELGE MIKALSEN

STEIN ARILD GJERDE

Økonomi/K&HMS

Sponsoransvarlig

Salgssjef Agder Olje

Styre/eier Agder Olje

Sjåfør og selger Haugaland Olje
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ARILD VOLL

HARALD HERIKSTAD

GUNNAR HAUGVALDSTAD

JARLE LØVEREIDE

ARNSTEIN TJEMSLAND

Servicetekniker

Sjåfør Jæren Olje

Sjåfør Jæren Olje

Sjåfør Jæren Olje

Sjåfør Jæren Olje

SINDRE TJELTA

KNUT SALVE NILSEN

RICHARD MJAASETH

ERIK DANIELSEN

Sjåfør Jæren Olje

Sjåfør Agder Olje

Sjåfør Agder Olje

Sjåfør Agder Olje

Helt enkelt
Prøv oss du også!
Vi er store nok til å tilby totalløsninger, og små nok til å
yte den personlige service vi mener du har krav på.
jaerenolje.no / agderolje.no / haugalandolje.no

facebook.com/jaerenolje

BESTILL DRIVSTOFF

STASJONSOVERSIKT

