Ambio AS ble etablert i 1999 og har siden den gang utviklet seg til å bli et selskap med spesialkompetanse innenfor flere fagfelt.
Selskapet har som filosofi at de ansatte skal eie inntil 49 % av aksjene i selskapet. Dette sikrer kompetansen i selskapet gjennom liten
gjennomtrekk av ansatte og gir etter vår mening dedikerte ansatte til beste for både selskapet og våre kunder.

BEMANNING
Rekruttering:
• Rekruttering & Search
• Bakgrunnssjekk, dybdeintervju, verifikasjon av CV
og referansesjekk
• Rådgivning innen HR
• Bistand i forbindelse med rekrutteringskampanjer
Konsulenttjenester :
• Ingeniører og teknisk kompetanse
• Prosjekt- ledelse/ kontroll/ støtte
• Administrative tjenester
• IT personell

Noen referanser:

Vi tilbyr:
• Nasjonalt og internasjonalt nettverk
innen rekruttering
• Sertifiserte medarbeidere i bruk av
profil og analyseverktøy
• Kompetanse innen olje og gass,
landbasert industri, IT, transport,
bygg og anlegg

DRIKKEVANN

Noen referanser:

Drikkevannsforsyning Offshore
• Designverifikasjon og 3.parts verifikasjon av drikkevannsanlegg
• Utarbeidelse av risiko og sårbarhetsanalyse
• Utarbeidelse/revisjon av beredskapsplan for drikkevannsområdet
• Drikkevannsmanual, drifts- og operasjonsprosedyrer
• Rådgivning
- relatert til myndighetskrav i forhold til analyseomfang og vannprøvetaking
- ved feilsøking og korrigerende tiltak i forbindelse med avvikende vannkvalitet
- ved valg av utstyr og prosess i forbindelse med bruk av kjemikalier
• Nett- og klasseromskurs i drikkevannsbehandling offshore
• Inspeksjon og assistanse ved rengjøring og desinfeksjon av drikkevannstanker/ ledningsnett
• Gjennomgang og vurdering av forsyningskjeden for drikkevann
• Myndighetsrapportering
• Prøvetaking og analyser av drikkevann / petroleumsprodukter

PROGRAMVARE
Hjemmesider
• Basert på WordPress
• 300+ kunder
• Woo-commerce nettbutikk
• Eget WPtema: NetBlast DUCO for enkel redigering
• Tett integrasjon med Facebook og ulike billettsystemer

Aker BP
Statoil
Norske Shell
Talisman Energy
ConocoPhillips
GDF Suez
Total E&P Norge
Island Offshore
Solstad Offshore
Technip
Seadrill
Odfjell Drilling

Noen referanser:
Google G Suite forhandler:
• G Suite - sikrere billigere enklere
• Alternativ til Office 365
• Beste samarbeidsfunkjsoner
• Beste mobil og nettbrett opplevelse

Google CLOUD software
• Dinitrol.no - Service/vedlikehold/bookingsystem for bilder
• TENTO LMS system - basert på Moodle/SCORM
• Monitoreringssystem for Lab prøver
• Vi har programmert weblikasjoner for Google Cloud Platform siden 2010. Vi har levert enkle og
avanserte software system for ulike bedrifter/bransjer basert på denne teknologien.
• FileMaker - erstatte forvokste, viktige “enmanns” Excel-filer

AMBIO AS - Godesetdalen 10 - 4034 Stavanger

Aker Solution, Altus Intervention,
Alf I. Larsen, Marlink , Capgemini,
Contesto, Cegal, DNF,
EVRY, Eigersund kommune,
Global Maritime Group, IKM Group,
Handelsbanken, IRIS,
Multiconsult, PTC, Peanuts,
Direktoratet for økonomistyring
(DFØ), Qinterra, Relocation,
Skanska Norge, Point Resources,
Kolumbus, BATE, Tieto,
UIS, Sopra Steria

El-proffen kjeden 175 medlemsbedrifter
Stavanger konserthus
Bryne.no
Norges Kvinne og Familieforbund
Byggmester Sagen
Rolf Lycke
Sola Golfklubb
Seabrokers, ECURA, Eldor, Wepco,
Branncon
Advokatfirma Bull Årstad
Svensson Nøkleby
Kulturhuset Bølgen
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