Vellykket flytting for Byggmakker
Det var knyttet spenning til hva som møtte de 55 ansatte på hovedkontoret
til Byggmakker da de mandag morgen kom til sine nye kontorer på
Rosenholm Campus i Oppegård. De visste ikke at det ventet både rød løper,
sprudlevann, gavepakke og en ledergruppe som ønsket velkommen. – Våre
medarbeidere er vår viktigste ressurs og er avgjørende for vår videre vekst
og suksess. Da er det viktig at de har moderne og effektive lokaler, sa en
forventningsfull Knut Strand Jacobsen, administrerende direktør i
Byggmakker.
Byggmakker blir på Rosenholm nabo med 70 andre bedrifter og 900 andre
ansatte. Arbeidet med innredningen av de nye kontorene på 1300 kvadratmeter
startet for over et halvt år siden. – Vi har gjennomført en nøktern oppussing, men
samtidig fått en ny og moderne stil. Det har både blitt en del gjenbruk, for
eksempel takprofiler og kontormøbler. Samtidig har vi kjøpt inn en del nytt, ikke
minst til de sosiale sonene. Fredag denne uken åpner vi også en
demonstrasjonsbutikk på 50 kvm på Campus. Det gir oss anledning til å vise
både eksisterende og potensielle kjøpmenn, kunder, leverandører,
samarbeidspartnere, ansatte og naboer noe av sortimentet i våre butikker – med
vekt på egne merkevarer, sier salgs- og markedsdirektør Kari Moberg.

De første tilbakemeldingene fra de ansatte i Byggmakker på de nye lokalene var
udelt positive. Flere opplever det som positivt å komme til et sted med mange
andre bedrifter og et stort servicetilbud. – Ifølge regionssjef Irene Wilhelmsen
virker de nye kontorene mer lune, ikke minst takket være teppene på gulvet. Og
så er det jo spennende med de sosiale sonene. Alt virker også veldig moderne,
med både fargevalg og planløsning. Godt at alle ansatte nå holder til i samme
etasje, sier en fornøyd Wilhelmsen.

Ifølge Strand Jacobsen markerer flyttingen til Rosenholm Campus også at kjeden
nå er klar for videre vekst, og har tidligere varslet at målet er å ha 100 butikker i
løpet av de neste 2-3 årene. - Vi er godt i gang med å modernisere og
effektivisere kjededriften i Byggmakker. Det innebærer endrede løsninger for
grossistvirksomheten, og at vi nå rendyrker strategien om at alle varehusene
våre skal drives av egne kjøpmenn. Det krever også en kulturendring. Med nye
moderne og effektive lokaler og som er optimal i forhold til ansattes bosteder og
fremtidig rekruttering, gleder vi oss over vårt nye tilholdssted, sier Strand
Jacobsen.

