OPPDRAG
Xxxxx xxxxx har bestilt ny trapp til kjellerstuen i sin enebolig i adresse. Hun er en bevisst dame som
vet hva hun vil ha, og hennes ønsker er å få et pristilbud og en modell av trappen vi kan levere. I
tillegg til å være opptatt av kvalitet, er hun også meget prisbevisst. På vegne av Trappespesialisten,
avdeling RUS, skal dere gi tilbud på ulike materialer og overflatebehandling. Kunden er absolutt
med på den digitale utviklingen, og ønsker derfor et digitalt pristilbud. I tillegg til pristilbudet
ønsker hun også en prototyp av trappen – en hun kan ta og føle på.

Som deres arbeidsgiver ønsker vi at dere lager et oversiktlig tilbud på kostnader på selve
produksjonen, og en modell av trappen. I tillegg må dere legge til et påslag på 30 %, slik at vi kan
skille på hva kunden skal betale og hva det koster Trappespesialisten å produsere trappen.

Fristen for levering av trappemodell og regnskap er torsdag 20. april klokken 14.00.

Vi ønsker dere lykke til, og takker dere for at dere hjelper oss i en hektisk periode på
Trappespesialisten, avdeling Hillestad. Det beste resultatet vil bli belønnet!

Med vennlig hilsen
Signatur
Daglig leder for
Trappespesialisten AS

INFORMASJON
TRAPP
En trapp er en samling trinn som fører opp eller ned i høyde. En tretrapp er oppbygd av sidevanger
og trinn. Når det gjelder rette trapper, som dere skal jobbe med,

VIKTIGE MÅL OG INFORMASJON
•
Bredde på trappetrinn: 80 cm
•
Inntrinn: ca 30 cm
•
Opptrinn: ca 20 cm
•
Takhøyde: Normal
•
Gelender: balustere (pinnene som er festet til håndløperen) + håndløper
•
1 stolpe pr. 20 cm
•
Stolpehøyde: 80 cm
▪
Trappa skal ha fire meglere (stolper), to oppe og to nede. Disse er som stolpen – bare 5
ganger så tykk og bred.
•
NB: Både stolpene og balusterene er kvadratiske.
•
Trappa må ha to sidevanger. Disse må passe til trappa. NB! Lages i papp.
•
Trappa skal overflatebehandles med lakk eller maling.
•
Det brukes 2 treplugger pr. stolpe.
•
Det legges på 20% på materialkostnadene til faste kostnader som lim, papp, sparkel, skruer
o.l.
•
Det regnes 4 timer på montering (650 kr ekskl. Mva pr. Time) + km, og det er alltid to menn
som utfører dette.
•
Møbelsnekkeren bruker 5 arbeidsdager på trappeproduksjonen på verkstedet.
•
Dere velger selv om dere vil lakke eller male trappa.
•
Lakk: Jotun klarlakk
•
Maling: Lady supreme finish, halvblank
•
ISPINNENS MÅL: 115x10x2 mm (trappetrinn, sidevang og balustere)
•
FYRSTIKKENS MÅL: 50x2x2 mm (stolper)
•
MÅLESTOKKEN DERE SKAL BRUKE ER 1: 10
PRISER
•
Trappetrinn i eik: 700 kr/ kvm
•
Trappetrinn i furu: 400 kr/ kvm
•
Meglere i eik: 440 kr/ stk
•
Meglere i furu: 390 kr/ stk
▪
Balustere i eik: 800 kr pr.
Kubikkdesimeter
•
Balustere i furu: 600 kr pr.
Kubikkdesimeter
•
Treplugger, furu: 70 kr/ stk

•
Treplugger, eik: 50 kr/ stk
•
Håndløper, eik: 400 kr pr. lengdemeter
•
Håndløper, furu: 300 kr pr. lengdemeter
•
Sidevanger i eik: 1100 kr/ kvm
•
Sidevanger i furu: 800 kr/ kvm
•
Møbelsnekkerarbeid på verksted
koster 600 kr/ time

PROSJEKTLEDER SØKES
Trappespesialisten holder til på en tradisjonsrik bondegård i vakre omgivelser i
Holmestrand. Her handler byggmestere og private kunder trapper til sitt hus. Vi
skreddersyr trapper etter kundenes ønsker ved å kombinere ulike tresorter, detaljer og
overflatebehandling. Trappespesialisten har lang erfaring og har drevet jevnt og solid siden
1986 med mange fornøyde kunder. Målet er nødvendigvis ikke å bli større, men levere best
mulig kvalitet.

På grunn av stor pågang har vi sett oss nødt til å be om ekstern hjelp til å se på kostnader
på ulike trappealternativer og modeller. I den forbindelse oppretter vi en midlertidig
avdeling på Ringshaug ungdomsskole.
Hovedarbeidsoppgaver
Skaffe nødvendige materialer og utstyr/verktøy til trappemodellen
Samarbeide med møbelsnekker og økonomiansvarlig
Hovedansvar for framdriftsplan, holde alle i arbeid, fordele oppgaver og gi frister
Ansvarlig for prosjektet og ferdigstilling
Kvalifikasjoner
Fullført 8. trinn i grunnskoleopplæringen
Egenskaper
Gode praktiske ferdigheter
Gode samarbeidsevner og god til å kommunisere
Kreativ og løsningsorientert
Gode lederegenskaper
Vi kan tilby
- Spennende utfordringer og trivelige kolleger i en av Norges best omtalte
trappeprodusent
- Du vil bli en del av et fagmiljø med store muligheter for personlig utvikling
- Verdifull erfaring som er nyttig for ditt fremtidige yrkesliv
- Opplevelse med bruk av realfag i praksis
Som prosjektleder skal du lede prosjektet fra begynnelse til slutt. Arbeidet vil foregå på vår
avdeling på Ringshaug ungdomsskole i tidsrommet 19. - 20. april 2017.
Søknadsfrist 5. april 2017
Søknaden leveres i egen innleveringsmappe i Fronter, merket Søknad Trappespesialisten
og klasse.

MØBELSNEKKER SØKES
Trappespesialisten holder til på en tradisjonsrik bondegård i vakre omgivelser i
Holmestrand. Her handler byggmestere og private kunder trapper til sitt hus. Vi
skreddersyr trapper etter kundenes ønsker ved å kombinere ulike tresorter, detaljer og
overflatebehandling. Trappespesialisten har lang erfaring og har drevet jevnt og solid siden
1986 med mange fornøyde kunder. Målet er nødvendigvis ikke å bli større, men levere best
mulig kvalitet.

På grunn av stor pågang har vi sett oss nødt til å be om ekstern hjelp til å se på kostnader
på ulike trappealternativer og modeller. I den forbindelse oppretter vi en midlertidig
avdeling på Ringshaug ungdomsskole.
Hovedarbeidsoppgaver
Bygge modell av trapp
Skaffe nødvendige materialer og utstyr/verktøy
Samarbeide med prosjektleder og økonomiansvarlig
Ansvarlig for ferdigstilling av trappemodell
Kvalifikasjoner
Fullført 8. trinn i grunnskoleopplæringen
Egenskaper
Gode praktiske ferdigheter
Gode samarbeidsevner og god til å kommunisere
Kreativ og løsningsorientert
Vi kan tilby
- Spennende utfordringer og trivelige kolleger i en av Norges best omtalte
trappeprodusent
- Du vil bli en del av et fagmiljø med store muligheter for personlig utvikling
- Verdifull erfaring som er nyttig for ditt fremtidige yrkesliv
- Opplevelse med bruk av realfag i praksis
Som møbelsnekker har du ansvar for bygging av trappemodell. Arbeidet vil foregå på vår
avdeling på Ringshaug ungdomsskole i tidsrommet 19. - 20. april 2017.
Søknadsfrist 5. april 2017
Kontaktinformasjon
Søknaden leveres i egen innleveringsmappe i Fronter, merket Søknad Trappespesialisten
og klasse.

ØKONOMIANSVARLIG SØKES
Trappespesialisten holder til på en tradisjonsrik bondegård i vakre omgivelser i
Holmestrand. Her handler byggmestere og private kunder trapper til sitt hus. Vi
skreddersyr trapper etter kundenes ønsker ved å kombinere ulike tresorter, detaljer og
overflatebehandling. Trappespesialisten har lang erfaring og har drevet jevnt og solid siden
1986 med mange fornøyde kunder. Målet er nødvendigvis ikke å bli større, men levere best
mulig kvalitet.

På grunn av stor pågang har vi sett oss nødt til å be om ekstern hjelp til å se på kostnader
på ulike trappealternativer og modeller. I den forbindelse oppretter vi en midlertidig
avdeling på Ringshaug ungdomsskole.
Hovedarbeidsoppgaver
Beregne kostnader av materialer
Lage pristilbud i regneark
Samarbeide med prosjektleder og møbelsnekker
Ansvarlig for ferdigstilling av tilbud til kunde
Kvalifikasjoner
Fullført 8. trinn i grunnskoleopplæringen
Egenskaper
Gode praktiske ferdigheter
Gode samarbeidsevner og god til å kommunisere
Kreativ og løsningsorientert
Vi kan tilby
- Spennende utfordringer og trivelige kolleger i en av Norges best omtalte
trappeprodusent
- Du vil bli en del av et fagmiljø med store muligheter for personlig utvikling
- Verdifull erfaring som er nyttig for ditt fremtidige yrkesliv
- Opplevelse med bruk av realfag i praksis
Som møbelsnekker har du ansvar for bygging av trappemodell. Arbeidet vil foregå på vår
avdeling på Ringshaug ungdomsskole i tidsrommet 19. - 20. april 2017.
Søknadsfrist 5. april 2017
Kontaktinformasjon
Søknaden leveres i egen innleveringsmappe i Fronter, merket Søknad Trappespesialisten
og klasse.

ASSISTENT SØKES
Trappespesialisten holder til på en tradisjonsrik bondegård i vakre omgivelser i
Holmestrand. Her handler byggmestere og private kunder trapper til sitt hus. Vi
skreddersyr trapper etter kundenes ønsker ved å kombinere ulike tresorter, detaljer og
overflatebehandling. Trappespesialisten har lang erfaring og har drevet jevnt og solid siden
1986 med mange fornøyde kunder. Målet er nødvendigvis ikke å bli større, men levere best
mulig kvalitet.

På grunn av stor pågang har vi sett oss nødt til å be om ekstern hjelp til å se på kostnader
på ulike trappealternativer og modeller. I den forbindelse oppretter vi en midlertidig
avdeling på Ringshaug ungdomsskole.
Hovedarbeidsoppgaver
Bistå prosjektleder i arbeidet
Bistå økonomiansvarlig i arbeidet
Bistå møbelsnekker i arbeidet
Ha evne til å se hvor din arbeidskraft er nødvendig
Kvalifikasjoner
Fullført 8. trinn i grunnskoleopplæringen
Egenskaper
Gode praktiske ferdigheter
Gode samarbeidsevner og god til å kommunisere
Kreativ og løsningsorientert
Vi kan tilby
- Spennende utfordringer og trivelige kolleger i en av Norges best omtalte
trappeprodusent
- Du vil bli en del av et fagmiljø med store muligheter for personlig utvikling
- Verdifull erfaring som er nyttig for ditt fremtidige yrkesliv
- Opplevelse med bruk av realfag i praksis
Som møbelsnekker har du ansvar for bygging av trappemodell. Arbeidet vil foregå på vår
avdeling på Ringshaug ungdomsskole i tidsrommet 19. - 20. april 2017.
Søknadsfrist 5. april 2017
Kontaktinformasjon
Søknaden leveres i egen innleveringsmappe i Fronter, merket Søknad Trappespesialisten
og klasse.

