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Sindre Rosting

Første trainee i MIP AS
Sindre Rosting fra Meløy begynte sin trainee-                                                                        
stilling ved MIP Eiendom 10. august i år. Han 
er den første traineen Mo Industripark AS   
(MIP AS) har ansatt. Han skal være med å 
lede små og store prosjekter. Sindre har en 
bachelorgrad i bygg og miljø og kommer rett 
fra skolebenken.
- Gjennom Kandidat Helgeland, som er et 
trainee-program som samarbeider med en 
rekke bedrifter, får nyutdannede tilegnet seg 
jobberfaring og en grei start på arbeidslivet, 
forteller han.
Han ser frem til et spennende år i MIP AS.

Espen Moe

Ny driftsingeniør
MIP AS, avdeling Kraftnett, ansatte nylig ny 
driftsingeniør. Espen Moe er utdannet elek-
triker pluss en utdannelse ved Teknisk Fag-
skole. Espen har tidligere jobbet ved Sinus AS,           
avdeling Mosjøen. Hans hovedoppgaver i MIP 
AS vil være ansvar for drift og vedlikehold, 
daglig ledelse av montørstaben, samt koordi-
nering, prioritering og fordeling av avdelingens 
arbeidsoppgaver. 
- Jeg ser på dette som en flott utfordring jeg 
gleder meg å ta fatt på. Jeg har blitt veldig godt 
mottatt, sier Espen Moe.

Peter Stjernen

Peter Stjernen er leid inn på et engasje-
ment i Mo Industripark AS hvor han blant 
annet skal tilby bedriftene på Helgeland               
assistanse i form av diverse tjenester innen               
dokumentasjon og dokumenthåndtering. 
Han skal også bistå leverandører til olje-    
industrien på Helgeland med å etterleve 
kundenes dokumentasjonskrav, samt bistå 
bedrifter i prosess med å bli ISO-sertifiser-
te. Han har tidligere jobbet med teknisk do-
kumentasjon i oljeindustrien fra 2006. Han 
har erfaring fra fem operatør- / oljeselska-
per, tre leverandørselskaper og to verft, og 
har jobbet i henhold til dokumentasjonskrav 
gjeldende i syv operatør- / oljeselskaper.

MIP Service og IT har 
flyttet
På grunn av at husene i 
Blåbærveien er i ferd med å 
rives, flyttet MIP Service og IT 
i begynnelsen av oktober opp 
i Gulbygget, på hjørnet mot 
hovedveien.

- Vi har fått samlokalisert oss bedre. Nå sit-
ter alle i avdelingen i samme lokaler og det 
er en god fordel, praktisk sett. Samtidig er vi 
kommet nærmere de andre avdelingene i Mo                       
Industripark AS, noe som gjør det enklere å ta 
turen over dersom man skal snakke med noen, 
sier avdelingsleder Jan-Vidar Grønnesby.
Lokalene MIP Service og IT disponerte tidli-
gere var gamle og ikke så hensiktsmessige til 
deres bruk.
- Vi har flyttet til mer moderne lokaler hvor vi 
blant annet har fått mer lydisolerte vegger, slik 
at støyen fra makuleringsmaskinen er ikke så 

høy lenger. Dette er en miljømessig forbedring 
hos oss. Vi har også fått mer riktig belysning. 
Arealet er litt mindre, men vi har fått tilpasset 
lokalet slik vi ønsket det for at det skal fungere 
bra for alle, sier han.

Etter hvert kommer MIP Service og IT til å      
invitere til en «Åpen dag», slik at alle som vil 
kan komme inn å se hvordan de har fått det.

Nye f jes!


