
 

 
Luado/Seniorene 
Seniorene og Luado har inngått et samarbeid, der våre ansatte kan registreres inn på Luado sin 
plattform, som «fikser». Luado samarbeider med f.eks. IKEA, Maxbo, Jysk etc. Kunder som f.eks. har 
vært på IKEA, og trenger hjelp til montering kan logge seg inn og finne en aktuell «fikser».  
 
Prisen ut til kunden er omtrent den samme som hos oss, men pga noe forskjellig praksis på 
kjøregodtgjørelse, blir den litt høyere hos Luado (kr. 530). Lønn og kjøregodtgjørelse til ansatte 
utbetales av Seniorene, og er den samme som for andre oppdrag.  Men interne rutiner er litt 
annerledes. Timer skal ikke føres i Tripletex, og kjøring skal føres på en intern prosjektkonto. 
 
Fordelen med å stå i denne basen er at man kan få flere oppdrag (spesielt på vinteren). Vi ser det 
også som en god markedsføring. Ulempen er at man alltid må oppdatere når man er ledig for 
oppdrag. Står man i basen som ledig, kan man risikere at en kunde bukker deg på det tidspunktet. 
Man må også ligge i basen med navn, bilde og litt opplysninger om seg selv. 
Se også vedlagte presentasjon. Og se evt. på luado.no.  
 
NB: Innlegging i Luado, må gjøres på en spesiell måte, så dere må ikke registrere dere inn uten 
«oppskriften» i PDF dokumentet: luado_senior_registrere_jan22.pdf. vedlagt denne mailen. 
 
Ordningen oppsummeres mer detaljert nedenfor: 
 

• Seniorer som ligger inne på Luado plattformen kontaktes direkte av kundene. 

• Man blir enig om oppdraget via meldinger på mobiltelefonen. 

• Når kunden og «fikseren» er enig om at jobben er gjort, skjer betalingen automatisk fra 
kunden til Luado (via allerede innlagt kredittkort). 

• Luado viderebetaler til Seniorene AS (minus Luado sin egen provisjon).  

• Seniorene AS utbetaler lønn til våre ansatte, basert på tilsendte lister fra Luado. Det skal altså 
ikke registreres timer i Tripletex. 

• Timelønn er den samme som på annet arbeid, men det er ikke tillegg for eventuelt bruk av 
verktøy. 

• Timeprisen til kunden er kr. 530.  

• I stedet for at kunden betaler for kjøring, er det et fast oppmøtetillegg på kr. 249 pr. 
fremmøte. Seniorene AS bruker av dette for å dekke ansattes reelle kjøreutgifter. Avhengig 
av lengde på oppdraget slipper noen kunder dette tillegget, derfor er vi som selskap 
kompensert med litt høyere timesats.  

• Utlegg for kjøring må føres på prosjekt 13000 Luado-oppdrag – Kjøregodtgjørelse. Dette 
gjelder kun kjøring til/fra kunden. Kjøreoppdrag for Luado-kunder skal vi ikke utføre, da vi 
ikke får godt nok kompensert for det. 

• Om dere har utlegg for kunden, må det kreves inn direkte fra kunden. På disse oppdragene 
kan det ikke registreres utlegg i Tripletex, da Seniorene AS ikke har noe med oppgjøret fra 
kunden å gjøre.  

• Avdelingsleder er ikke involvert i Luado oppdragene. 

• Av lojalitet til Luado bør senere henvendelser fra kunden gå via Luado, og ikke tas direkte inn 
via vårt eget system. 

• Luado har samarbeid med f.eks. IKEA, slik at deres kunder henvises til Luado for å få hjelp til 
montering av møbler. Dette kan gi oss gode oppdrag også om vinteren, hvor det normalt er 
vanskeligere for oss å finne oppdrag. 

 
For de som ønsker å legge seg inn på Luado, vedlegges manual for dette. På luado.no må du også 
igjennom en liten opplæringssekvens med en enkel «eksamen» før man kan opptre som «fikser». Det 



 

er veldig viktig at dere følger manualen når dere registrerer dere inn (ikke svar på noen spørsmål i 
registreringen, uten å sjekke mot manualen). 
 
Spørsmål kan rettes til Jan Erik på tlf. 95268455 eller janerik@seniorene.no 
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