
 
 

  

Bergen, februar 2023 

Hva er Seniorene? 
Seniorene AS er et ideelt selskap, 100% eid av Gudrun og Jan Erik 

Jebsen  

Selskapet ble startet i 2016 og har nå vokst til over 200 ansatte 

fordelt på 14 avdelinger 

Vi ønsker å gjøre det trygt, enkelt og hvitt å få utført 

småjobber. Vi kobler arbeidsglade seniorer med de som 

trenger å få utført arbeidsoppgaver.   

Hvordan er det å arbeide for Seniorene? 
I Seniorene arbeider du så mye du ønsker, og når det passer deg. Du får regelmessig tilsendt 

aktuelle småjobber og velger selv hvilken jobb du vil utføre og når. Å arbeide i Seniorene er 

ikke en 100% jobb.  

Å arbeide i Seniorene er givende arbeid, både for den som arbeider og den som får jobben 

gjort. 

Penger er viktig, men det er ikke derfor du begynner hos oss 
Vår timelønn er kr. 200 + kjøregodtgjørelse og 

feriepenger på 12.5%. I tillegg gis det kompensasjon 

for bruk av eget verktøy.  

88% av prisen går tilbake til samfunnet via avgifter og 

lønn. Overskudd beregnes til 3%, 1% skal gå til å 

bygge selskapet, 2% til veldedig formål. 

Våre tjenester koster kr. 500 pr. time inkludert mva.  

Avdelingsleder får lønn som en % sats av fakturerte timer på avdelingen. 

Hvilke typer jobber 
Vi utfører de fleste typer arbeid som ikke krever 

fagutdannelse. Eksempler på hva vi kan hjelpe med 

• Klippe hekk og slå plen 

• Rydding i småskog og kratt 

• Enkle snekrings- og oppussingsjobber 

• Male inne og ute 



 
 

  

• Rydde i boder og loft 

• Hjelp med data og internett 

• Ta ned og vaske gardiner 

• Montere IKEA møbler 

• Planting av blomster 

• Rengjøring og olje av ytterdør 

• Henge opp bilder 

• Hjelp til innkjøp 

• Følge til lege/ apotek/frisør og 

andre følgetjenester 

• Besøksvenn, eller bare en gå på 

tur med. 

• Enklere husarbeid 

Hvem arbeider vi for? 
Alle som ønsker hjelp til å utføre praktiske gjøremål kan bli vår kunde. Vi har både private og 

bedrifter som kunder i tillegg til mange sameier og borettslag. Mange av våre kunder er 

eldre personer, men vi er glade for alle typer kunder. 

Hvem kan bli en Senior 
Alle som har fylt 55 år kan i utgangspunktet bli en Senior. Vi har samtale med alle aktuelle 

kandidater, og alle som arbeider for oss er blitt referansesjekket.  

En typisk Senior er en person som liker å hjelpe og som ønsker å bidra. 

Du må snakke norsk. 

Mer enn bare en plass å tjene penger. 
Vi ønsker at Seniorene AS skal være et sted der vi kan ha 

kontakt og møtes til uformelle og sosiale treff. Vi tilstreber å ha 

følgende faste møteplasser 

• Vårseminar  

• Sommertreff i det fri 

• Juleavslutning 

Mange oppdrag blir utført i samarbeid   

Vi har faste møter, felles Facebook gruppe og deler 

erfaring og nyttige tips. 

Avdelingslederne har faste felles møter 



 
 

  

Våre samarbeidspartnere 
 

• Viover60 

• Luado 

• Senter for Aldersvennlig Norge 

• Senior Norge 

• Frivillighetssentraler 

• Smart Care Cluster 

• SESAM 

• Merkurprogrammet 

• Senter for seniorforskning 

• Livsglede for eldre 

• Høyskolen på Vestlandet 

• BI 

• I dialog med  

o Pensjonistforbundet,  

Forening for Folkehelse. 

• Lokal aviser 

Organisering  
På kontoret i Bergen utfører vi alt administrativt arbeid som fakturering, avlønning og sentral 

markedsføring. Vårt mål er minst mulig administrativt arbeid på avdelingene. Fokus på 

avdelingene skal være å bygge team og ta vare på kundene 

Har du lyst å bli en senior? 
Vi ønsker å tilby våre tjenester i flere deler av Norge og ønsker flere ansatte. Vi søker både 

deg som har lyst å fokusere på utføring av oppdrag, og deg som kunne tenke seg å være den 

lokale avdelingslederen.  

Ta kontakt med oss  

Gudrun Jebsen: Forretningsutvikler:  

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

 

Jan Erik Jebsen: Daglig leder:  

janerik@seniorene.no , Tlf: 952 68 455 
 

For mer informasjon se vår hjemmeside: 

https://seniorene.no/ 

Facebook: facebook.com/seniorene.no  
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