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Intervjuet Jubilerer
hHan
h startet egen virksomhet på kjøkkenbenken. Kundemøtene skjedde på kaffebarer
i Stavanger. Nå gjør Finn-Einar Mæle og hans seks ansatte det skarpt fra egne lokaler på Forus.

Jubilant i medvind
SANDNES

– Jeg hadde en visjon om å skape
noe selv innen konsulent- og rekrutteringsbransjen etter å ha jobbet mange år som regionssjef i et
selskap i samme virksomhet. I september 2002 gjorde jeg alvor av
planene, forteller Mæle, som også
er daglig leder, til Aftenbladet. Bedriften fikk navnet Finnpersonal,
og hans kjære, avdøde søster Gro
fant på navnet.

På eksklusiv liste

– Jeg fant fort ut at det var et stort
marked der ute, men først etter halvannet år begynte jeg å ansette folk.
I dag satser vi på utleie og rekruttering til faste stillinger, legger Madla-karen til.
Firmaets nisjeområder er økonomi, regnskap, finans/bank og administrasjon.
For ett år siden trykket Aftenbladet en oversikt over de beste i klassen innen bemanning og rekruttering. De store kanonene dominerte,
men Finnpersonal var best blant de
mindre selskapene med en omsetning i 2010 på 66,8 millioner kroner og et resultat før skatt på 10,9
millioner. Det holdt til en pen 12.
plass på listen.
– For 2011 var tallene henholdsvis 70 og 12,2 millioner kroner, noe
som gir en resultatmargin på 17,6
prosent. Selv om det er tøff konkurranse, klarer vi å holde stand, understreker Mæle.   
– Hva er årsaken?
– Vi har en solid portefølje av lojale kunder og konsulenter. Det dreier
seg om store kunder innen olje- og
offshoresektoren, både operatørog oljeserviceselskap. Vi har rammeavtaler som går på konsulentutleie og levering av ansatte til faste
stillinger. Sist, men ikke minst, er vi
dønn ærlige. Tendensen er at vi nå
er mer rådgivere for kundene slik
at de skal finne de rette kandidatene. For de sistnevnte føler jeg også
vi er en nyttig støttespiller. Vi nyter
stor tillit med hensyn til våre anbefalinger.
– Hvordan er arbeidsmiljøet?
– I juli i år gjennomførte Arbeidstilsynet tilsyn hos oss. I deres rapport heter det blant annet: «Vi mener Finnpersonal jobber bra med
HMS og vil gi ros for den seriøsiteten virksomheten viser på HMSområdet. Slike ord gleder selvsagt.
I tillegg til individuell oppfølging
av ansatte, inviterer vi til sosiale
samlinger med og uten partnere. I
år skal vi ha også julebord for våre
konsulenter og kunder i Oslo.

Mer familieliv

– Hva gjør du om fem år?
– Jeg drifter fortsatt Finnpersonal. Livet er hektisk, men det er

DAGENS
NAVN
hh
FINN-ENAR
MÆLE
hh
FØDT:

24. februar 1961.
hh
BOSTED: Madla.
hh
SIVILSTAND: Gift
med Kari Synnøve,
to barn.
hh
ANLEDNING: Har
hatt eget selskap
innen utleie og
rekruttering i ti år.
hh
BESKRIV DEG
SELV MED TRE
ORD: Utålmodig,

resultatorientert
og ærlig.
hh
HVA OPPTAR
DEG MEST FOR
ØYEBLIKKET?

Kritisk sykdom
til noen venner.
hh
HVA
PROVOSERER
DEG? Uærlighet

og falskhet.

Livet er
hektisk,
men det er
kjekt å jobbe
med
mennesker.
Fortsatt
får jeg et kick
når jeg
finner en
solid
kandidat
til en kunde.

Finn-Einar Mæle stortrives
i bransjen og mener
tilgjengelighet er en av suksessfaktorene til hans bedrift.
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kjekt å jobbe med mennesker. Fortsatt får jeg et kick når jeg finner en
solid kandidat til en kunde. I dag
har vi 120-130 konsulenter. Utenom
Stavanger og Oslo leverer vi konsulenter til Bergen, Haugesund og
Kristiansund.
– Har du fritid?
– Etter hvert har jeg fått mer tid
til familien, og jeg føler meg mer

avslappet. Jeg har flinke medarbeidere rundt meg slik at jeg kan
ta mye fri. Dermed kan jeg ta lang
sommerferie og også noen uker om
høsten. Dessuten liker kona og jeg å
bruke langweekender til reise.
– Hva med hobby?
– Jeg er glad i å gjøre ting, men
har ingen spesiell hobby. Det nærmeste måtte være at jeg liker å føl-

ge med på det som skjer i næringslivet. Jeg prioriterer familien, fjelliv og reiser. Vi har nå kjøpt hytte i
Sirdal og tilbringer dessuten en del
tid på mine foreldres hytte i Ryfylke, samt i båten. På den måten får
jeg ladet batteriene til ny innsats på
jobben.  
WILLY SOLTVEDT
willy.soltvedt@aftenbladet.no

