
F L A W I O s.r.l.
Forest Solutions

Ett Rumänskt företag med internationell bakgrund

Vår verksamhet leds av ett ansvar för
kunden, våra anställda och naturen.
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Personaluthyrning 

Utbildad personal (General) 

� Avverkningstjänster (avverkning, gallring, röjning)

� Skogsvård (plant- och ungskogsskötsel, planteringar)

� Grönområden/parker

� Landskapvård, trådgårdar

Specialutbildad personal (Special trained) 

� Harvester- och virkesbilsförare 

� Mekaniker samt övriga skogsmaskinsförare

Service på begäran

� Specialområden kräver specialskötsel – vi utreder gärna möjligheter



Filosofi – hur vi fungerar  

Personaluthyrningsdivisionen har lika ansvar för

- anställda - kunder - och natur.

De anställda – FLAWIOs effektiva och hoppingivande arbete för Rumäniens 
framtid:

Våra anställda kommer huvudsakligen från fattiga regioner, 
där flera av invånarna är tvungna att lämna sina hemorter 
som unga, eftersom det råder brist på arbete. 

Genom att erbjuda dessa människor en chans att arbeta 
utomlands till en skälig lön, ger vi dem en möjlighet att
återvända till sina hemtrakter och bygga upp ett nytt liv i 
Rumänien. 

Det behöver knappast nämnas att våra personalrekryterare      
är varmt välkomna och uppskattade i de samhällen vi    
besöker. 



Kunder – FLAWIOs framgångsrika resultat utomlands: 

Våra kunder erbjuds välutbildad och motiverad personal för 
projektarbeten. 

De anställda har fullt juridiskt skydd enligt arbetslagstifningen       
såväl i d eras hemland som i EU. 

Våra kunder kan lita på att personalen blir väl behandlad och         
avlönas enligt villkoren för social trygghet. 

Naturkatastrofer 

Vi har medverkat i att röja upp efter naturkatastrofer, såsom    
stormskador och snöstormar, sedan år 2005.



Vårt team – hur vi fungerar

Ett minimerat antal anställda är nödvändigt för att avtalet ska kunna 
förverkligas finansiellt. 

Arbetet utförs vanligen i team bestående av 4+ skogsarbetare.

Teamet leds av en engelsk- eller tyskkunnig förman vars uppgift är att ta 
hand om teamet och utrustningen. 

Teamet rapporterar till en lokal projektkoordinator som ansvarar för 
tidtabeller och som sköter kommunikationen med kunden på det lokala 
språket. 



Investors in People  
Vi är medlemmar i SLA och är PEFC-certifierade

Investors in People – vi investerar i människor:

Alla våra anställda är utbildade, motiverade och engagerade i sitt    
arbete. De är välavlönade och tjänar mycket bättre än vad de normalt 
skulle tjäna i Rumänien. 

Vi handlar enligt en full sysselsättningspolitik som innefattar social 
trygghet. Hela personalen är försäkrad i fall av sjukdom, olycksfall 
eller arbetslöshet. 

Utbildning under vintertid och lågsäsong: 

Vår intresserade och kunniga personal är motiverad att delta i 
språkutbildning, vilket möjliggör arbete som förman i framtiden. 

Vi ser till att vår personal får möjligheten att utveckla sina kunskaper 
på ett mångsidigt sätt, t.ex. genom individuell arbets- och 
säkerhetsutbildning. 



Personaluthyrning - kategorier 

Kategori A – general work (grundnivå) 

Utan specialutrustning eller -verktyg (t.ex. planterare, förare)

Kategori B – specialized forestry work (specialiserat skogsarbete)

Egna verktyg (t.ex. motor- och röjsågar)  och arbetskläder (t.ex. 
skyddskläder) 

Kategori C – specialized forestry work fully self managed (heltäckande, 
specialiserat skogsarbete)

Heltäckande, innefattar projektkontroll, inkvartering, bilar och andra 
arbetsredskap; vi tar hand om bränsle, olja (t.ex. för motorsågar) 
och reservdelar

Behöver Ni specialutrustning för specialarbeten? 

Fråga oss. 



Prissättning

Princip: vi avgör från fall till fall ���� konkurrenskraft samt en rättvis och 
bra lön för vår motiverade personal ligger till grund för vår prissättning. 

Att vi prissätter från fall till fall är bevisligen till nytta för våra kunder 
eftersom vi kan utföra skräddarsydda helheter enligt kundens behov. 
Vid prissättningen observerar vi rese-, underhålls-, bränsle och 
oljekostnader, vilka varierar i olika länder. 

I regel fakturerar vi per enhet tex. per hektar, per planta, m3, etc.

Faktorer som inverkar på priset:

- personalens kompetensnivå
- antal arbetare i företagets tjänst 
- avtalstid
- verktyg och utrustning (kategori)

De slutliga priserna förhandlar vi om direkt med kunden. 



Organisation
Division Personaluthyrning

Huvudkontor: FLAWIO srl Forest Solutions, 50367 Sibiu, Romania
phone: 0040 269 442 105,  fax: 0040 369 814 710
MD: Josef Buerg, Tel 0043 660 54 56 521 
office.flawio@gmail.com josef.buerg@gmx.at

Lokalt kontor: 114 The Street, Capel, RH55JY Surrey, Great Britain 
phone: 0044 1306 713 234, fax: 0044 1306 712 451                
Peter Voraberger (Partner), UK mobile 0044 7946 934 357 
International mobile 0049 151 173 18 562 
peter.voraberger@tiscali.co.uk

Lokalt kontor och ledning i Skandinavien:
Uudenmaan Metsäurakointi Oy / Nylands Skogservice AB 
Venny Soldansvägen 28, 10900 Hangö, Finland

tel: 0358 19 244 9212, fax: 00358 19 244 9213
Esa Nykänen (Partner), tel: 00358 40 900 4339
esa.nykanen@metsaurakointi.com


