
 

Seniorene AS 
- Klart vi kan fikse det       

Seniorene AS ble startet i 2016, og er unge pensjonister som hjelper med småjobber - alt 

du ikke trenger fagfolk for å utføre. Alle har ulik arbeidserfaring og alder, men alle er 

kjekke og skikkelige folk som du kan stole på. 

- Våre Seniorer har lang yrkes- og livserfaring, snakker norsk og har tid til å slå av en 

liten prat – om du ønsker det.  

 

• Yrkesaktive – våre Seniorer får lønn og bidrar til samfunnet.  

• Et sted å høre til – gjennom Seniorene får du kollegaer og jevnlige sosiale treff.   

• Variert – våre Seniorer får variert arbeidsoppgaver og utfører ulike typer oppdrag  

• Trygghet - alle våre Seniorer er referansesjekket. Du kan være sikker på at det en 
skikkelig person.  

• Småjobber - ingen jobb er for liten 

• Lett – Det er lett å få kontakt med oss, du kan ta kontakt med avdelingsleder eller direkte 
med den Seniorene du ønsker skal ta oppdraget.   

• Hvitt arbeid - alle skatter og avgifter blir betalt 

• Handy – våre Seniorer har allsidig erfaring og kan brukes til mye.  

• Faktura – vi sender regning, du trenger ikke kontanter eller vipps. 

• Pris pr. time - inkludert mva. er mellom kr. 450 – 550, avhengig om vi trenger å bruke 

maskin  

• Kunder – alle kan bli kunde hos oss, både private, sameier og bedrifter.  

• Lokale – vi operer lokalt, har lokalt ansatte personer, lokal Facebook side og kjenner 
nærmiljøet godt.  

• Ideelt - Eventuelt overskudd i selskapet skal gå til veldedig formål og til å bygge opp 
selskapet. 

 

Vi utvider og er i dag representert på følgende steder.  

Bergen (administrasjon), Trondheim. Romerike, 

Oslo, Indre Østfold, Ytre Østfold, Stavanger, 

Knarvik og Ålesund. Se Seniorene.no for 

detaljer om lokal kontaktperson. 

Kontakt 

Daglig leder: Jan Erik Jebsen, 

janerik@seniorene.no , tlf: 952 68 455 

Forretningsutvikler: Gudrun Jebsen, 

gudrun@seniorene.no, tlf: 41 41 42 99 

 

Hjemmeside: www.seniorene.no og facebook.com/seniorene.no 
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