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VELKOMMEN

Torghatten-konsernet har i dag ca. 4.500 ansatte. Konsernet er i vekst og vi har mange jern  

i ilden.

Ledelsen i Torghatten ASA har et sterkt fokus på at våre ansatte  
er vår viktigste ressurs. Av denne årsak har konsernet en 
desentralisert struktur. Der hvor vi har virksomhet av en viss 
størrelse har vi også som oftest egne selskap som står ansvarlig 
for at de tjenester vi skal utføre blir utført på best mulig måte. 
Strukturen innebærer at vi har lokal beslutningsmyndighet. Som 
ansatt i ett av våre selskap vil du derfor ha mulighet for å 
kontakte en daglig leder i det selskapet du jobber i. 

Vi vektlegger at vi skal ha et godt arbeidsmiljø. Dette er ikke noe 
som skapes av en enkelt person men noe som alle våre ansatte 
forventes å bidra til. Et positivt engasjement er viktig og gjør vi 
alle vårt beste i hverdagen så blir resultatet bra. Det er våre 
kunder som berettiger vår eksistens og vi forventer således at de 

blir møtt med positivitet og god serviceinnstilling. Vi vil gjennom 
det styrke vår konkurransekraft. og som ansatt vil du også selv 
oppleve mer positivitet i hverdagen.

Vår strategi går ut på at vi skal 
være et ledende transport-
konsern i Norge. De som jobber 
hos oss er da klar over at vi 
jobber for å bli det ledende 
transportkonsernet i Norge.

Brynjar Forbergskog
Konsernsjef Torghatten ASA
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Torghatten er et fjell i Brønnøy kommune. Fjellet er kjent for sitt 
karakteristiske hull, som går tvers gjennom fjellet. Torghatthullet 
er 160 meter langt, 35 meter høyt, 20 meter bredt, og er en 
spektakulær opplevelse å gå gjennom.

VÅR VISJON
DITT BESTE VALG

VÅRE KJERNEVERDIER
PÅLITELIGE  
Vi er profesjonelle og til å stole på i alt vi gjør

OPPMERKSOMME 
Vi tar ansvar for kunden og viser at vi bryr oss

OFFENSIVE 
 Vi ser alltid etter muligheter til forbedring

INVOLVERENDE  
Vi skaper resultater gjennom samarbeid og engasjement

VÅR FORRETNINGSIDÉ
“TORGHATTEN ASA SKAL VÆRE ET SELVSTENDIG OG LEDENDE TRANSPORTSELSKAP  
SOM SKAL FORBINDES MED GOD SERVICE, LØNNSOMHET, KVALITET, MILJØ, SIKKERHET  
OG EFFEKTIVITET”
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PÅ STØ KURS SIDEN 1878

Med en historie som går helt tilbake til 1878, 

har Torghatten ASA vokst til et av landets 

største transportkonsern. 

I dag er hovedvirksomheten til Torghatten ASA transport på sjø, 
på land og i luften - fordelt på ruter for ferje, hurtigbåt, buss 
og flytrafikk i hele Norge. I tillegg har konsernet stor aktivitet 
innen internasjonal shipping, samt flere virksomheter knyttet til 
reisebyrå, verksteder og eiendom.

Torghatten ASA har i alle år vært et konkurranseinnstilt konsern, 
med fokus på allsidig virksomhet i et langsiktig perspektiv. 
Gjennom et bredt utdanningstilbud, god ledelse og solid lokal 
forankring i våre datterselskaper, har vi det som skal til for å 
lykkes også i fremtiden. 

Noen historiske milepæler
1878   Dampskibet Torghatten Aktieselskab stiftes
1917   Hovedkontoret flyttes fra Kvaløen til Brønnøysund
1926   Fra damp til motor
1930   Oppstart første bussrute
1957   Oppstart første ferje 
1994   Første anbudsruta
1998   Fosen Trafikklag ASA blir datterselskap
2009   Torghatten Nord AS og fusjon med Fosen ASA
2013  Oppkjøp av Widerøes Flyveselskap

Fakta om Torghatten ASA
• Hovedkontor i Brønnøysund
• Datterselskaper fordelt på ulike virksomheter i hele Norge
• Om lag 4.500 medarbeidere på landsbasis
•  Årlig omsetning på rundt 7,5 mrd kr 
•  Transporterer årlig omlag 50 millioner passasjerer og  
 6,3 millioner kjøretøy
•  Disponerer en flåte på omlag 100 fartøy, 1150 busser og 42 fly



TORGHATTEN ASA
  – DITT BESTE VALG!

7



8

SJØTRANSPORT

Torghatten ASA har ansvar for en rekke båtruter og ferjesamband i store deler av landet. 

Gjennom våre datterselskaper eier og drifter vi et vidt spekter av
fartøy som omfatter både bilferjer, passasjerbåter og hurtigbåter.
Torghatten ASA eier totalt 59 ferjer, som er i drift på 40 forskjellige 
ferjesamband i Norge.

Vi driver det største kommersielle ferjesambandet i Norge;  
Moss - Horten. Torhatten ASA har bygd fem gassferjer, hvorav fire 
er i drift i Lofoten (Vestfjorden) og én i Hordaland. 
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DATTERSELSKAPER - SJØTRANSPORT
Torghatten Nord AS
Selskapet er 100% eid av Torghatten ASA, og er et av Norges 
største ferje- og hurtigbåtrederier og med en flåte på 50 fartøy 
driver selskapet rutetrafikk på 35 samband fra Helgeland i sør til 
Finnmarkysten i nord.

Torghatten Nord AS ble etablert i 2008, og har i dag rundt  
625 ansatte. Disse består hovedsakelig av maritimt personell på 
fartøyene, ansatte ved avdelingskontorene på Stokmarknes og  
i Tromsø, samt hurtigbåtekspedisjonen i Bodø.
Les mer på www.torghatten-nord.no.

Torghatten Trafikkselskap AS 
Et 100% eid selskap i Torghatten-konsernet som ivaretar driften 
av ferje- og hurtigbåtsamband i Nord-Trøndelag og Sør-Helgeland. 
I tillegg drives en lokalbåtrute i Brønnøy kommune og en  
samfunnsbåtrute i Gildeskål kommune.

Rederiflåten består av 10 fartøy. Videre har selskapet omsetning 
av diesel fra eget tankanlegg og tankbildistribusjon. Selskapet 
har nærmere 90 ansatte, og hovedkontor ligger i Brønnøysund. 
Les mer på www.tts.no.
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Bastø Fosen AS
Et heleid datterselskap av Torghatten ASA, som driver ferjetrafikk 
mellom Moss og Horten. Selskapet transporterer årlig 3 millioner 
passasjerer - noe som gjør ferjesambandet til Norges største.

Selskapet ble stiftet i 1995, og har i dag rundt 220 ansatte. Den 
løpende driften styres fra en egen administrasjon i Horten.  
Ferjesambandet trafikkeres av Bastø I, Bastø II, Bastø III,  
Bastø IV og Bastø V.        
Les mer på www.basto-fosen.
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FosenNamsos Sjø AS
FosenNamsos Sjø AS driver ferje- og hurtigbåtvirksomhet i  
Hordaland og i begge Trøndelagsfylkene. Selskapet har 21 fartøy 
og driver 15 samband. Selskapet har ca. 245 ansatte og har 
hovedkontor i Trondheim. Selskapet ble etablert i 2008 gjennom 
en fusjon av sjøvirksomhetene i Fosen Trafikklag og Namsos 
Trafikkselskap. FosenNamsos Sjø AS eies 66% av Torghatten ASA 
og 34% av Namsos Trafikklag ASA. 
Les mer på www.fosennamsos.no.

Partrederiet Kystekspressen ANS
Kystekspressen har vunnet anbudskontrakt for perioden fram til 
2021 for sambandet Trondheim - Kristiansund med tilstøtende 
områder.

Selskapet eier 2 katamaraner med plass til 275 passasjerer. For 
de tilstøtende rutene er FosenNamsos Sjø AS underleverandør av 
fartøy og mannskap. Selskapet ble stiftet i 1994, og eies av 
FosenNamsos Sjø AS (51%) og Fjord1 (49%). Hovedkontoret ligger i 
Trondheim, med FosenNamsos Sjø AS som bestyrende rederi. 
Selskapet har rundt 35 ansatte. 
Les mer på www.fosennamsos.no.
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LANDTRANSPORT

Torghatten ASA er i dag en av landets største aktører innen offentlig transport. Gjennom  

flere sterke datterselskaper er vi representert med bussruter og kollektivtilbud i store deler 

av Norge. 

Med en omfattende virksomhet fordelt på datterselskaper i flere 
landsdeler er Torghatten ASA et av landets største tilbydere av 
kollektivtransport. 

Gjennom selskapene Norgesbuss AS, TrønderBilene AS, Gauldal-
Østerdal Buss AS, Firda Billag Buss AS, Norgesbuss Ekspress AS, 
Sørlandsruta AS og Torghatten Buss AS dekker vi store deler av 
Oslo og Akershus, Sørlandet, Midt-Norge og Nord-Norge.
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DATTERSELSKAPER LANDTRANSPORT
Torghatten Buss AS 
Et selskap 100% eid av Torghatten ASA. Hovedaktiviteten er 
kollektivtransport med buss på Sør-Helgeland og i Troms. Totalt 
arbeider rundt 100 personer i selskapet. 
Les mer på www.torghatten-buss.no.

Norgesbuss AS 
En av de ledende selskapene innen veibasert kollektivtrafikk i 
Norge. Driver rutekjøring i Oslo, Akershus og Buskerud. I tillegg 
opererer Norgesbuss AS flesteparten av flybussene til og fra 
Gardermoen. Flybussene er organisert i selskapet Norgesbuss 
Ekspress AS. Selskapet disponerer 420 busser og har rundt  
700 ansatte.

Norgesbuss AS er et heleid datterselskap i Torghatten ASA.  
Bussdriften er organisert i morselskapet Norgesbuss AS og

verksteddriften gjennom datterselskapet OmniService AS. 
Les mer på www.norgesbuss.no.

Firda Billag Buss AS 
Firda Billag Buss AS er Sogn og Fjordanes største busselskap og 
driver med rutekjøring, ekspressbuss og turbuss. Selskapet har 
ca 150 busser og 185 ansatte. Firda Billag Buss AS er eid 50% av 
Norgesbuss AS og 50% av Firda Billag AS.
Les mer på www.firda-billag.no.

Sørlandsruta AS 
Et heleid datterselskap i Torghatten-konsernet. Selskapets hoved-
virksomhet er busstransport på kontrakt med Agder Kollektiv-
trafikk, i hovedruter mellom Kristiansand-Mandal-Farsund samt 
lokaltrafikk og skoleruter i Vest-Agder fylke. Selskapet tilbyr også 
turbiltjenester med erfarne sjåfører i store og små busser. 
Les mer på www.sorlandsruta.no.
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TrønderBilene AS
Eies 100% av Torghatten ASA. TrønderBilene AS med datterselskaper 
driver kollektivtransport, godstransport og verksteddrift i 
Trøndelag, Hedmark og Oppland. Selskapets hovedkontor ligger i 
Levanger. Selskapet eier 22,76% av Namsos Trafikkselskap ASA. 
Totalt disponerer TrønderBilene AS med datterselskaper 463 
busser og har 650 ansatte.
Les mer på www.tronderbilene.no.

Gauldal-Østerdal Buss AS
Gauldal-Østerdal Buss AS er et tradisjonsrikt selskap på innlandet 
som driver persontransport i Sør-Trøndelag og Hedmark. I tillegg 

er selskapet representert i Oppland fra 2014. Selskapet er eid av 
Trønderbilene AS (73,9%) og Røros Kommune (26,1%). Med sine 
erfarne sjåfører og spredte lokalisering fra Trondheim i nord til 
Elverum i sør, kan selskapet levere gode transportløsninger for 
både små og store kunder. 

Gjennom datterselskapene Tamnes Transport AS og  
GB Transportservice AS driver selskapet også med godstransport 
og verkstedtjenester. Selskapet med datterselskaper disponerer 
om lag 90 busser og 44 godsbiler. I 2014 utføres tilsammen 180 
årsverk i Gauldal-Østerdal Buss AS.
Les mer på www.gobuss.no.
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FLYTRANSPORT

WF Holding AS er holdingselskapet til Widerøe Flyveselskap AS. Torghatten ASA har  

aksjemajoriteten i WF Holding.

Gjennom oppkjøpet av Widerøe i 2013 befestet Torghatten ASA 
sin posisjon som en av landets største transportører. Torghatten 
ASAs ambisjon er å sørge for et solid og forutsigbart tilbud til  

passasjerene - uansett om reisen foregår til lands, på sjøen  
eller i luften.
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Widerøe AS
Widerøe AS er Nordens største regionale flyselskap, med 1500 
medarbeidere og en årlig omsetning på 3,5 milliarder kroner. 
Selskapet transporterer over 3 millioner passasjerer i året og 
trafikkerer 47 flyplasser i inn- og utland. Widerøe Flyveselskap AS 
har nærmere 450 avganger daglig og opererer en flåte på 42 fly. 
De kommersielle rutene utgjør i dag 60%, mens anbudsrutene på 
kortbanenettet utgjør 40% av Widerøes virksomhet.
Les mer på www.wideroe.no.
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ANNET MARITIMT

Foruten å drive kollektivtransport på land, til vanns og i luften, har Torghatten ASA etablert 

seg som en aktør innen internasjonal shipping. Vi er medeiere i en rekke selskaper og fartøy 

som opererer i ulike deler av verden. 

Konsernets målsetting er å være en solid leverandør av 
kvalitetssikrede tjenester blant annet til kunder innen offshore 
industri - både nasjonalt og internasjonalt.

KS North Sea Safety AS
Torghatten ASA og Simon Møkster Rederi AS eier 50% hver.  

Et nytt Platform Supply Vessel ble levert i mars 2010. Skipet har  
en fem års kontrakt med Maraton og ytterligere fem opsjonsår.

Team Beredskap SPF
Torghatten eier 30% i selskapet, som er registrert på Færøyene. 
Team Beredskap SPF eier tre offshore supply skip.
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Havila Shipping ASA
Torghatten ASA eier om lag 4% av det børsnoterte selskapet. 
Havila Shipping ASA er lokalisert i Fosnavåg, og samarbeider med 
Posh Offshore i Singapore. Dagens flåte på 24 fartøy inkluderer 
både forsyningsfartøy, ankerhåndteringsfartøy og beredskaps-
skip. Hovedmarkedet er Nordsjøen. 

Maritime Venture AS
51% eierandel. Selskapet eier 60% av Seløy Undervannsservice AS, 
som yter tjenester innen kabel og rørlegging samt inspeksjon og 
dykkertjenester. Firmaet har firedoblet omsetningen de siste tolv 
årene, med jevnt økende pågang til hovedsatsningsområdene, 
som er kabel, rør og oppdrett.

Secora AS
Torghatten eier 100% av Secora AS; en maritim entreprenør med 
kjernevirksomhet innen utdyping av havner og farleder, bygging 
og vedlikehold av kaianlegg, undervannsprengning, miljømudring 
samt inspeksjon og oppmåling under vann.

Namsos Trafikkselskap ASA
Hovedaktiviteten er transportvirksomhet. I dag drives den  
operative virksomheten i 4 datterselskaper: NTS Transport AS, 
NTS Miljø AS, Norsk Fisketransport Holding AS og Folla  
Sjøtransport AS.
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ØVRIG VIRKSOMHET

Torghatten er et transportkonsern med eierandeler i en rekke selskaper, som utfører  

tjenester relatert til vår hovedvirksomhet. 

Torghatten ASA har investert i alt fra verksteder og reisebyrå til 
vaktselskap, havneterminal og hangarer. Dette gjør det mulig for 

oss å effektivisere driften og tilby enda bedre tjenester innenfor 
våre kjerneområder. 
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TTS Bil- og dekksenter AS
100% eierandel. Verkstedtjenester for større kjøretøy og  
personbiler i Brønnøysund. 

Fosen Verkstedservice AS 
100% eierandel. Utfører verkstedtjenester på skipsmotorer, tyngre 
kjøretøy, landbruksmaskiner og privatbiler. Lokalisert på Frøya.

Berg-Hansen Reisebureau Trondheim AS
66% eierandel. Reisebyråvirksomhet.

Sør-Helgeland Vaktselskap AS
100% eierandel. Vakthold og vektertjeneste.

Helgeland Heliport
100% eierandel. To hangarer tilknyttet offshorevirksomhet.

Hangar Andenes 
100% eierandel.

Drillmar Energy Ltd.
10,6% eierandel..

Torghatten Servicesenter AS
100% eierandel. Tilbyr administrative tjenester for selskapene i 
konsernet.
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Et konsern med mange jern i ilden
• Ferjedrift
• Hurtigbåter
• Bussdrift
• Reisebyrå
• Catering
• Bilverksteder
• Vaktselskap
• Offshore
• Eiendom
• Undervannsservice
• Fly
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Vi ønsker deg med på laget!
Som ansatt i Torghatten ASA får du:
• En trygg arbeidsplass med gode betingelser
• Faglig og personlig utvikling med karrieremuligheter 
• Mulighet for deltakelse i spennende nybyggsprosjekter
• Fleksibilitet hvis du som ansatt ønsker å flytte på deg
• Et godt miljø og sikker jobb i et konsern i vekst
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JOBB I TORGHATTEN ASA

Den store bredden i vår virksomhet - både  

faglig og geografisk - gir mange muligheter 

for deg som ønsker å jobbe hos oss.  

Konsernet har i dag totalt rundt 4.500 

ansatte i ulike selskaper over hele landet  

- og vi har behov for flere.

Torghatten ASA er et konsern som driver allsidig virksomhet 
innen sjøtransport, landtransport, shipping og relaterte  
aktiviteter. Hos oss jobber alt fra ulike typer maritimt personell  
og bussjåfører, til administrativt personell innen blant annet drift, 
regnskap og HMS. 

Foruten stor bredde innen stillinger har de ulike selskapene i 
konsernet stor geografisk spredning. Med virksomhet over store 
deler av Norge og i utlandet, gir en jobb i Torghatten mange 
muligheter for deg som ønsker en spennende og variert hverdag. 

Noen stillinger hos oss:
Sjøtransport
• Kaptein
• Overstyrmann
• Styrmann
• Maskinsjef
• Motorpasser
• Matros
• Billettør
• Kokk
• Catering

Landtransport
• Trafikkleder
• Bussjåfør
• Mekaniker

Administrasjon
• Økonom
• Regnskapsmedarbeider
• Ingeniør
• IT
• HR

Luftfart
• Pilot
• Kabinpersonell
• Flymekaniker
• Salg og servicemedarbeider
• Bakkepersonell
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UTDANNING - MARITIME FAG

Torghatten ASA har stort fokus på rekruttering til den maritime næringen. Vi har til enhver tid 

et stort antall lærlinger og kadetter som har sin læretid hos oss. 

Våre lærlinger og kadetter går rett ut i jobb hos et av våre  
selskaper etter endt læretid. Ettersom Torghatten ASA har sam-
band i alle fartsområder, har vi muligheten til å gi våre ansatte  
nødvendig fartstid for å løse ut høyeste sertifikat. 

Velg en trygg utdanningsvei - ta maritim utdanning  
sammen med Torghatten ASA!
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NAVIGATØR - I RIKTIG RETNING

Din jobb som navigatør - eller styrmann - ligger på mange måter i navnet.

Som fartøyets navigasjonsoffiser har du ansvar for kart og 
instrumenter. Når fartøyet ligger i havn er det din jobb å hjelpe 
overstyrmannen med å organisere lasting og lossing.

For å bli navigatør er det viktig å være effektiv og nøyaktig,  
samtidig som du må være god til å samarbeide. Det stilles 

strenge krav til synet ditt - spesielt fargesyn - og hørselen. Ellers 
er det viktig at du har en god allmenn helsetilstand.

Som navigatør i Torghatten ASA er du en av rederiets øverste  
representanter om bord, og har gode muligheter til å rykke opp til 
overstyrmann og senere kaptein. 

EFFEKTIV OG NØYAKTIG? 
GOD TIL Å SAMARBEIDE? 
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MASKINISTEN - I FARTØYETS HJERTE

GLAD I MEKANIKK
OG TEKNIKK?

Som maskinist jobber du sammen med maskinsjefen i fartøyets hjerte - maskinrommet. Her 

er det mye som må fungere til enhver tid - blant annet strøm, pumper, motorer og kjeler.

Når fartøyet er på verksted, er du med å lede dette arbeidet  
sammen med maskinsjefen.

Vil du bli maskinist, er det en fordel å være glad i mekanikk og 
teknikk. Ellers må du være effektiv, nøyaktig og god til å sam-
arbeide. Du må også ha god allmenn helsetilstand, og i likhet med 
andre sjømannsyrker stilles det spesielt strenge krav til syn og 
hørsel..

Norge er ledende på marinteknologisk forskning, et fagområde i 
rask utvikling. Som maskinist hos Torghatten ASA blir du en del av 
denne utviklingen, med gode muligheter til å avansere til maskin-
sjef. 

Alle sjømannsyrker krever godkjent helseattest utstedt av en 
autorisert sjømannslege.
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MATROS

HAR DU PRAKTISK SANS? 
LIKER DU VARIERTE ARBEIDSOPPGAVER?

Matrosen er fagarbeideren i dekksavdelingen. Dette betyr at arbeidsdagen din består av 

mange ulike oppgaver - fra vedlikehold, lasting og lossing, til vakttjeneste og bistand under 

fartøyets ankomst og avgang.

Som matros bør du ha praktisk sans og like varierte arbeids-
oppgaver. Du må være effektiv, nøyaktig og glad i å samarbeide. 
Foruten en god allmenn helsetilstand, stilles det strenge krav til 
syn og hørsel. 

Matrosfaget er hele tiden i utvikling. Som matros i Torghatten 
har du mange muligheter til faglig utvikling - blant annet kan du 
videreutdanne deg til dekksoffiser.
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UTDANNINGSMODELL - MARITIME FAG

VG 1 
Teknikk og industriell produksjon

VG 1 
Studieforberedende Utdanningsprogram

VG 2 
Studieforberedende Utdanningsprogram 

VG 3 
Studieforberedende Utdanningsprogram 

VG 2 
Maritime fag, dekk

Maritim fagskole, Nautisk
2 år 

Maritim høyskole 
Avsluttes som Bachelor Nautisk

3 år

NAVIGATØR

Fartstid som 
KADETT

År 6

År 5

År 4

År 3

År 2

År 1

Læretiden avsluttes med 
FAGBREV  MATROS

Som matros med fagbrev kan du enten velge å gå ut i  
arbeid eller ta videre utdanning på maritim fagskole.

Læretid som matros
2 år
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År 6

År 5

År 4

År 3

År 2

År 1

FOR Å FÅ OVERSIKT OVER UTDANNINGSMULIGHETER, SKOLER 
OG KARRIEREMULIGHETER – SE WWW.IKKEFORALLE.NO

VG 1 
Teknikk og industriell produksjon

VG 1 
Studieforberedende Utdanningsprogram

VG 2 
Studieforberedende Utdanningsprogram

VG 3 
Studieforberedende Utdanningsprogram

VG 2 
Maritime fag, maskin

Læretiden avsluttes med 
FAGBREV  MOTORMANN

Som motormann med fagbrev kan du enten velge å gå ut 
i arbeid eller ta videre utdanning på maritim fagskole.

Læretid som motormann
2 år

Maritim fagskole, Teknikk 
2 år

Maritim høyskole, Maskin
3 år

Fartstid som 
KADETT

MASKINIST
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UTDANNING LANDTRANSPORT

For å kunne jobbe som bussjåfør i Torghatten ASA, må du ha vært gjennom grunnutdanning  

innen persontransport. Sentrale emner er trafikksikker atferd, miljøvennlig kjøring og god 

kundebehandling.

Som en av de største aktørene innen kollektivtrafikk i Norge,  
legger Torghatten ASA stor vekt på at alle sjåfører har de riktige  
kvalifikasjonene, og i tillegg kvalifikasjoner som gjør at du 
tilfredsstiller jobben i henhold til våre krav.

Har du fremmedkulturell bakgrunn, må du ta en språktest. Denne 
gjennomføres interaktivt under ledelse av en undervisningsleder, 
som evaluerer og foretar en muntlig test. Alle jobbsøkere i 
Torghatten ASA må i tillegg gjennomgå en intern kjøretest.
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Utdanningsmodell
Modul F-1 Vegtransporten og samfunnet
Modul F-2 Økonomisk og miljøvennlig kjøring og trafikksikkerhet
Modul F-3 Risiko og miljø, HMS og tiltak ved ulykker,  
  kommunikasjon
Modul P-6 Kunnskap om persontransport
Modul P-7 Persontransport i praksis
Modul F-8 Sikker atferd i trafikken og på vegen

140 timers komprimert utdanning gir førerrettighet i  
følgende klasser:
• D1 og D1 E fra 21 år
• D og DE i rute inntil 50 km: 21 år
• Fra fylte 23 år: Ingen begrensning

280 timers full grunnutdanning gir ‘‘fulle’’ rettigheter for 
personer fra 21 år for førerrett klasse D1 og D.

Sentral og lokal opplæring
Tema i den generelle sjåføropplæringen:
• Visjon og kjerneverdier
• Kommunikasjon og kundebehandling
• Administrative rutiner
• Beredskapsrutiner
• Fagforeninger og Hovedverneombud
• Kvalitetsarbeid - oppdragsgivers krav og selskapets  
 forventninger
• Førstehjelp
• Kjørestil, skader og skademelding
• Anbud og anbudskrav
• Arbeidsmiljø
• ISO-14001 – Forurensing av ytre miljø

Tema for den individuelle og avdelingsvise opplæringen
• Takster
• Billettmaskin
• Grunnleggende teknisk innføring i bussmateriellet
• Bussteknisk førstehjelp
• Bemanning og bemanningsprosedyrer
• Veskeoppgjør
• Uniformsreglement
• Trafikkledelse
• Traséopplæring
• Radiobruk
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UTDANNING LUFTFART

Det finnes mange yrkesmuligheter innen luftfartsbransjen. Torghatten ASA og Widerøe AS er 

store aktører i norsk sammenheng, og byr på varierte og spennende muligheter for de som 

ønsker seg et yrke innen luftfart.

Salg- og servicemedarbeider
Når flyet lander ved stasjonen er det kort tid til rådighet til å få 
det klart og av gårde igjen. Det er ofte utfordrende i all slags vær 
og vind og med mange reisende. Som bakkepersonell i Widerøe 
AS har du en meget variert og utfordrende jobb. En service- 
medarbeider er løsningsorientert, blid, hyggelig, hjelpsom og må 
kunne ta raske beslutninger når det kreves.

Flymekaniker
Som flymekaniker/tekniker i Widerøe AS har du en meget variert 
og utfordrende jobb. Det er viktig å være strukturert og ansvars-
bevisst, og det stilles høye krav til faglig kompetanse. Jobben 
innebærer å arbeide med de mekaniske og elektriske system 
samt struktur og motor. 

En vanlig arbeidsdag kan gå ut på å utføre inspeksjoner, reparere 
og teste ulike system i flyet. Når jobben er ferdig signerer du for 
utført arbeid. Det vil si at det er du som står ansvarlig for det 
arbeidet du har gjort. Derfor er det viktig å være nøyaktig,  
strukturert og at du tar sikkerhet på alvor. 

Kabinpersonale
Som kabinansatt i Widerøe AS har du en spennende og  
utfordrende jobb. En kabinansatt er serviceminded, løsnings-
orientert, blid og hyggelig. Du må også kunne ta raske beslutninger. 
Jobben innebærer at du i perioder må være borte fra familie og 
venner. Du kan lett få en uregelmessig døgnrytme, og det kan 
være en utfordring å delta på aktiviteter i privatlivet som går på 
faste dager og tidspunkt.

Pilot
Jobben som yrkesflyger kan by på mange utfordringer og er 
tidvis svært krevende. Det settes store krav til yrkesflygerfaget 
sammenlignet med privatflygere. For å kunne søke opptak til 
flygerutdanning må man ha fullført videregående utdanning, samt 
ha kunnskaper innen matematikk, fysikk og engelsk. I forbindelse 
med opptak blir man testet for fysisk og psykisk skikkethet.  

I tillegg til utdanningsmuligheter gjennom Forsvaret finnes det 
også gode kommersielle flyskoler både i Norge og andre deler av 
verden, spesielt USA. En utdannelse til pilot består av en kombi-
nasjon av teori og praktisk trening. Teoretiske fag som flylære, 
aerodynamikk, meteorologi, navigasjon, lover og bestemmelser er 
fremtredende.
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YOUR COMPLETE 
SAFETY SOLUTIONS 
AND SUPPORT EXPERT
With over 160 years’ experience, 
Survitec Group is the market 
leader in critical safety and 
survival solutions to the marine 
and offshore industries.

Our global distribution network 
of 600 service stations, now 
including Brude in Aalesund, 
Bergen and Stokmarknes, ensures 
we’re never too far away to 
supply, support and maintain a 
comprehensive range of safety 
equipment.

Rescue Boats & Davits

Liferafts

Fire Fighting Solutions

Gangways

Immersion Suits and Lifejackets

  

We are delighted to
announce that Brude
is now part of the
Survitec Group.

Survitec Group
Survitec Norway AS

Gangstøvikveien 66
N-6009 Ålesund

Tel: +47 70 15 87 00 / Fax: +47 70 15 81 01
Email: info@survitecgroup.com

www.survitecgroup.com
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Pareto Forsikringsmegling AS er en uavhengig rådgivnings- og forsikringsmeglervirksomhet 
som tilbyr behovsrettede løsninger innenfor skade-, livs- og pensjonsforsikring.

Gjennom risiko analyse, profesjonelle innkjøp og en aktiv forvaltning av forsikringsporteføljen 
opplever våre kunder økt trygghet og reduserte forsikringskostnader. 

Dronning Maudsgt. 3, P.O. Box 1527, Vika, 0117 Oslo • Tlf. 22 87 87 00 

VI VELGER VÅRE LEVERANDØRER 
PÅ BAKGRUNN AV KVALITET, KOMPETANSE 

OG SERVICE.
 

I DENNE BROSJYREN SER DU NOEN  
AV VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE.

UTDANNING INNEN LUFTFART BYR 
PÅ VARIERTE OG SPENNENDE MULIGHETER
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Din it-partner for servere og infrastruktur

I Friele har vi foredlet kaffe 
gjennom syv generasjoner, helt 
tilbake til 1799. Vår erfaring og 
ekspertise er din kvalitetsgaranti. 
Nyt en god kopp kaffe!

www.friele.no

B R E N N E N D E  O P P TAT T  AV  G O D  K A F F E  S I D E N  1 7 9 9

Overlat 
mobildriften 
til oss!

Nordialog Namsos  |  Havnegata 14  |  74 22 62 20 

www.if.no - Tlf. 02400

Med forsikringene deres i If har du en 
solid partner i ryggen – både når det 
gjelder råd om riktig forsikring og 
dersom det skulle skje 
en skade.
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Norsk Scania AS

Vi i Scania ønsker deg en 
komfortabel reise!

Følg oss på Facebook: 
www.facebook.com/NorskScania

ASKO er stolt hovedleverandør til Torghatten ASA. 
Vi tilbyr hele bredden av varer til storhusholdningsmarkede. Hos oss kan du handle alt på ett 
sted, fra kolonialvarer, ferskvarer, meierivarer og non food til hele spekteret innenfor drikkesegmentet. 

www.asko.no - www.asko-netthandel.no 
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Galeasen Hotell  
- Et hotell med utsikt til havet!
Galeasen Hotell er et kysthotell som ligger på kaia midt i 
Brønnøysund. Vi tilbyr mange hotellrom med en fantastisk 
utsikt over Brønnøysundet. I tillegg har vi restaurant og 
møterom. Personlig service er vår styrke! 

Galeasen Hotell AS 
Havnegata 32 - 36 
8900 Brønnøysund 
75 00 88 50 
www.galeasen.com

Velkommen til et hyggelig opphold på Galeasen Hotell! 
Foto: Morten Klaussen

ONSOFT COMPUTER SYSTEMS AS

Ålesund
Kunnskapsparken, Larsgårdsveien 4
P.O.Box 5069, NO-6021 Ålesund
NORWAY - tlf. 55986300 – www.onsoft.no

En stor takk til Torghatten Nord og 
Torghatten Traffikkselskap for at vi får bidra 
til å øke sikkerheten ombord i selskapenes  
60 ferger og hurtigbåter!

OCS PreMaster programvareløsning for 
Vedlikehold, Innkjøp, KS-rapportering, 
Sertifikatoppfølging, Risikoanalyse, over-
våking av Kritisk ustyr og Dokumentstyring.
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Våre spesialiserte serviceverksteder:

• Lillestrøm
• Arna, Bergen
• Stryn
• Haugesund
• Kristiansund
• Otta

I tillegg har vi flere kontraktsverksted i Nordland og Troms.

Vest Buss Norge AS
Tlf. +47 90 85 60 00  - www.vest.no 

Vest selger Iveco på det norske og
svenske markedet. 

Vest har over 40 års erfaring med buss og buss-produksjon, 
og denne erfaringen er verdifull når din buss må inn for service 
eller reparasjon. Vi leverer verkstedtjenester, feltservicetjenester,
reservedeler og tilleggsprodukter til buss.

Din partner 
på buss

Vest Buss Norge AS er et heleid datterselskap av Vest Buss Gruppen AS. 

På storebrand.no kan du enkelt beregne hva du får i pensjon.

Er      pensjonstall stort nok?

www.rolls-royce.com

Optimised 
propulsion
– powered by 
natural gas

Systems  comprising propellers and thrusters,  engines, stabilisers, deck 
machinery, rudders, steering gear, automation and  control systems. 
 Rolls-Royce supply gas-powered propulsion solutions that reduce  emissions 
significantly. Compared to diesel engines that meet IMO Tier 2 emission 

levels, Bergen gas  engines give E2 weighted emission  reductions of 92% 
NOx, close to 22% in CO2 and virtually eliminate SOx and particulates, 
 already meeting enforced and future IMO Tier 3  requirements. Clean 
 efficiency by  Rolls-Royce.                                  Trusted to deliver excellence
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...først og fremst  i sjøforsikringsmegling!

BERGEN:
Northedge AS
Solheimsgaten 15, 5085 Bergen
Tlf. 55 20 44 00
fornavn.etternavn@northedge.no

OSLO:
Northedge AS
Karenslyst Allè 9 C, 0212 Oslo
Tlf. 22 42 05 40
fornavn.etternavn@northedge.no www.northedge.no

Kontakt oss: 

SERIT.NO

Din lokale IT Partner siden 2001
- en stabil og langsiktig partner

Vi hjelper våre kunder slik at de får en enklere hverdag. 
For oss er det viktig å kjenne våre samarbeidspartnere 
og deres utfordringer - fordi vi bryr oss.

O. Marhaug Slip og mek. Verksted AS (Marhaug) 
er lokalisert i Svolvær med moderne verksted og 
overbygde slipphaller som kan ta imot fartøyer 

på inntil 50 meters lengde. 
Firmaet har solid erfaring fra leveranser til 

fiskeflåten, passasjer fartøyer og hurtigbåter. 

Marhaug har eget verksted med bremsetester 
og spesialverktøy for reparasjon og overhaling 

av motorer fra MTU, Mercedes og Detroit. 
I tillegg til en solid arbeidsstokk har

Marhaug 5 høyt kvalifiserte motormekanikere 
som kan utføre sine tjenester der hvor kunden 
ønsker. De har dokumentert kompetanse innen 
vedlikehold og reparasjon på MTU-motorer av 
type 183,396, 2000, 4000, Detroits S60 samt 

totaktsmotorer fra Detroit.

Salg og service av Volvo Penta motorer.

Pb. 113, Svolvær
Tlf. 760 66 900 • Faks 760 66 888

E-post: marhaug@marhaug.no
www.marhaug.no
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Fra plan til gjennomføring
EY (Ernst & Young), er en ledende aktør innen revisjon, skatt, avgift 
og forretnings juss, transaksjoner og annen rådgivning. Vi bistår 
gjerne din bedrift i å realisere sitt potensial. 
 
Kontakt oss gjerne på tlf. 73 54 68 00  
for en uforpliktende samtale!

www.ey.no

Ruteopplysning  
for Nordland

Ruteopplysning for buss, hurtigbåt og ferge

Ruteopplysningen 177
Telefon: 177
177nordland.no

Scan QR-koden og 
last ned vår app 
gratis fra iTunes 
eller Google Play.
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Volvos kjerneverdier:

Sikkerhet
kvalitet
miljø

Buss almenne annonse A4 3.indd   1 29.08.13   08:52
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THON HOTEL BRØNNØYSUND

The hotel is located in the centre of the idyllic coastal town of Brønnøysund, 300 metres from 
the Norwegian Coastal Voyage quay and the bus station, and only 2 km from Brønnøysund Airport. 
Large car park outside the hotel.

Internet
Free wireless internet access is available throughout the hotel.

Food and drink at the hotel
Restaurant Scrøders Stue is open every day. It serves breakfast to our guests, light meals and open 
sandwiches for lunch, as well as dinner.
À la carte menu every day from 6 pm to 10 pm. The restaurant seats 75 guests and its menu 
features excellent seafood specialties.

Activities and other things to do at the hotel
Brønnøysund can offer a range of other activities, includig hiking, kayaking, and fishing boat 
rentals, and RIB.

For activities and excursions please contact NordNorsk Kommunikasjon; www.nnkom.no

thonhotels.no/bronnoysund
E-post: bronnoysund@thonhotels.no
Tlf. 75 00 89 00 • Sømnaveien 98, 8900 Brønnøysund
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Landsdelens største serviceanlegg innenfor Maritim Næring
2 store verkstedanlegg på totalt 95 mål

6 slippanlegg - derav 3 i slipphall
Tørrdokk 145m x 27m x 9,5m, ferdigstillt våren 2014

Samasjøveien 22, 9404 Harstad
E-post: firmapost@harstad-mek.no

 www.harstad-mek.no
Tlf: +47 77 01 88 00  Dagtid • Vakt Tlf: +47 90 55 59 70 (16.00 – 07.00)

Your marine fuel and lubricant supplier
24 hour service

Kaptein Lingesvei 65 - 6006 Ålesund - Norway
Phone: +47 70 10 47 47 - mail@bunkeroil.no

SIKKERHETSSENTERET RØRVIK AS
Din leverandør av sikkerhetsopplæring og kompetanseutvikling 
til den maritime sektor. 

Grunnleggende sikkerhetsopplæring • Videregående sikkerhetsopplæring 
Hurtigbåtkurs • BRM, ERM, SRM  • GOC, ROC, SRC
Passasjer- og krisehåndtering • MOB, HMOB, Livbåt 
Re-trening for navigatører og maskinister  • Medisinsk behandling 
Topp moderne simulator senter

Tlf. 74 39 22 22 • www.ssras.no

Kraften du trenger
Enten behovet er kraft til skip, o�shore, industri, reservekraft eller nødstrøm, 

leverer våre erfarne spesialister skreddersydde løsninger til konkurransedyktig pris.
 Ta kontakt og fortell oss hva vi kan gjøre for deg!

Industriveien 1 , 3430 Spikkestad • �rmapost@dieselpower.no • Tlf. 31 29 19 40
www.dieselpower.no
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Vårt datarom er bygget på en av de beste lokasjonene i verden for lagring og 
drift av IT-utstyr. Det tørre og kalde klimaet på Røros, samt minimal risiko for 
naturkatastrofer, er optimalt for plassering av sensitivt IT-utstyr. 
Vårt datasenter egner seg godt til virksomheter som har kritiske dataløsninger og 
som ønsker et sikkert alternativ til egen etablering. 

Infonett Røros As tilbyr plass i sikre lokaler på Røros. Redundant strøm, kjøling, 
kommunikasjonsutstyr og internettaksess gjør at vi kan møte de fleste krav til 
tilgjengelighet og oppetid. Dette er derfor datarommet hvor blant annet 
Scandinavian Business Seating AB har valgt å plassere sin totale serverløsning 
inkludert sine produksjonskritiske system for best mulig tilgjengelighet og oppetid.

• Trygg, fleksibel og effektiv drift til 
 fast månedspris
• Fri telefonsupport og tilgang til vår 
 brukerstøtte og medarbeidere med 
 spesialautorisasjon på en rekke 
 produkter
• Muligheter til å jobbe hjemmefra
• Rask tilgang til hjelp ved problemer 
 og feil, med garantert responstid
• Frigjøring av eget personale til 
 inntektsbringende arbeid
• Løpende vurdering av løsninger og 
 utstyr med tanke på optimal drift
• Tilgang til all ønsket programvare
• Sikker og rask tilgang til internett
• Faste avtalebesøk og utførlig 
 arbeidsrapport etter disse
• Kundesamtaler

Infonett Røros AS 
– Legg nettskyen til Røros

Postboks 305, 7361 Røros • Tlf. 72 41 48 60 • E-post: infonett@rev.no

Mørkvedtråkket 2, 8026 Bodø
Tlf. 75 65 10 00

E-post: post.bodin@nfk.no

Vi har Nord-Norges eneste HUET. 

Maritime studietilbud: 
VG2 Maritime fag  
- Matros- og motormann
Maritim fagskole 
- Dekks- og maskino�ser 
Maritimt kurssenter: 
- Sikkerhetskurs for o�shore og maritim virksomhet
- Hurtigbåt- og fergekurs
- Øvrige kurs
 
Nær flyplass med hyppige avganger til 
hele landet og  bra samarbeidshotell. 



BAKSIDE

Torghatten ASA har fått levert 4 nye gassferger, som trafikkerer sambandene Bodø-Værøy-Røst-Moskenes og 
Lødingen-Bogsnes.
Fergene er konstruert for de røffe sjøforholdene i Vestfjorden, og kombinerer meget gode sjøegenskaper med 
verdens mest driftsøkonomiske fremdriftssanlegg og miljøvennlighet.
Gass er et svært miljøvennlig drivstoff for skip, i tillegg til å være økonomisk attraktiv. Sammenlignet med dieselolje 
gir gass store reduksjoner i klimagassene NOx og CO2.

LMG Marin, Solheimsgaten 16, Pb. 2424 Solheimsviken, 5824 Bergen • Tlf. 55 59 40 00
E-post: office@lmgmarin.no • www.lmgmarin.no • www.lmggreenships.no

LMG Marin er verdens ledende utvikler av miljøvennlige 
skip, som også benytter naturgass drivstoff. 
Fra 2007 har LMG Marin utviklet følgende skip :

• MF ”Bergensfjord”
• MF ”Fanafjord” 
• MF ”Raunefjord” 
• MF ”Stavangerfjord” 
• MF ”Mastrafjord” 
• MF ”Moldefjord” 
• MF ”Romsdalsfjord”

LMG Marin’ s miljøferger har bidratt til reduserte klimautslipp og er belønnet med miljøskips priser:
MF Bergensfjord  - Pris for driftsøkonomisk fremdrift 2006
MF Moldefjord – Miljøskip spris 2009 og 2010
MF Landegode – Miljøskip pris 2013

MF Bergensfjord

MF Moldefjord • MF ”Fannefjord” 
• MF ”Korsfjord” 
• MF ”Tresfjord” 
• MF “Landegode”
• MF “Barøy”
• MF “Lødingen”
• MF “Værøy”

Vi gratulerer!
Nye miljøvennlige gassferger

over Vestfjorden
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