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Hvordan kan du forsikre deg om at du har det beste? Det kan vi...
PG Global har blitt en av de ledende
internasjonale selskapene for rekruttering av
spesialister til olje, gass og energisektoren
både onshore og offshore. Vi kan tilby
rekrutteringsløsninger og support både
nasjonalt og internasjonalt.
For å møte utfordringene til en bransje som er
i stadig endring setter våre kunder stor pris på
vår intelligente og dedikerte tilnærming til å løse
deres rekrutteringsbehov. PG Global har troen
på å skreddersy løsninger som dekker kundens
behov.

Vi kan tilby komplette rekrutteringsløsninger,
som bemanning, lønn, administrasjon, visum- og
immigrasjonshjelp, fly, transport og HR-tjenester.
Vi leverer tjenester som er i tråd med behovene
til våre kunder og kandidater.
PG Global har omfattende kompetanse innen
teknikk og industri og evnen til å kommunisere
effektivt for å dekke de internasjonale behovene
som kjennetegner våre kunder.
PG Global gir dere tilgang til en omfattende
kompetansedatabase med mer enn 75 000
registrerte og refererte kandidater, samt tilgang
til en sterk og dedikert headhuntings- og
nettverksavdeling.

Vår visjon

Vår misjon

Å bli anerkjent som en pålitelig
ressurs for fremtidig vekst,
support og infrastruktur til olje,
gass- og energisektoren.

Å være en integrert
del av alle ledende
olje- og gasselskapers
forretningsplan for all
fremtidig utvikling onshore
og offshore.

Vårt mål

I PG Global har vi tro på å skape
løsninger som er skreddersydd
til den enkelte kunde for å
møte rekrutteringsbehovene og
tilknyttede utfordringer basert på
en god forståelse av våre kunder,
kandidater og bransjen.
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Vårt formål er at du skal kunne konsentrere
deg om din kjernevirksomhet.
PG Global LYTTER til sine kunder og forstår
deres utfordringer:
•
•
•
•

Tid og kvalitet
Kostnad og tilgjengelighet
Fleksibilitet og etterlevelse
Ærlighet og Åpenhet

HANDLING har gitt oss en rekke kontrakter
med noen av verdens ledende olje- og
gasselskaper.
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Vi er opptatt av å sikre våre kunder et
konkurransefortrinn. Vi er derfor provaktive når
det gjelder å administrere forholdet til både
kunder og kandidater.

PG Global tilbyr en profesjonell og personlig
tilnærming. Se på oss som en utvidelse av
personalavdelingen din.

“Vi tilbyr dedikerte, erfarne og ansvarlige rekrutteringsspesialister som kun er
opptatt av å sørge for at din virksomhet lykkes.”
Kieron Williams, PG Global - CEO

Europa

Nord-Amerika

Asia

Afrika

Oseania

Sør-Amerika

Antarktika

Afrika • Antarktika • Asia • Europa • Nord-Amerika
• Oseania • Sør-Amerika
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Offshore
Vi kan levere alt fra tilsynspersonell til boremannskap:
• Assistant Drillers

• E & I Technicians

• Rig Managers

• Company Men

• Floorman

• Rig Superintendents

• Barge Engineers

• Electricians

• Deck Foreman

• Maintenance Engineers/
Supervisors

• Drillers

• Pumpman

• Crane Operators
• Derrickman

• OIM/Captains

• Rig Mechanics
• Toolpushers

• Night Toolpushers

Bemanning og fullstendige catering- og innkvarteringstjenester
er tilgjengelig for alle fartøysklasser og enheter, som f.eks.:
• Specialist Construction Vessels / Cutter Suction, Pipe Layers,
Rock Dumping and Cable Layers.
• FPSO, FDPSO Platforms and FSO’s

• Drilling Rigs, Semi-Submersibles, Drill Ships and Jackup
• Support Vessels, Anchor Handling Tugs & Supply
• Utility / Support Vessels and FPSO Support

Vi tilbyr totalløsninger innen prosjektledelse og arbeidsgrupper for
onshore-prosjekter, herunder alt fra handel- og inspektørpersonell til
vedlikeholdsprosjekter og administrasjon på områder som:
• NDT Technicians
• Construction & Design

• Painters

• Inspectors

• QA

• Mechanical Technicians

• Scaffolders

• Commissioning

• Production Technicians

• Lifting

• Riggers

• Medics
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Onshore
Her er noen av onshore-stillingene vi nå rekrutterer til:
• Assistant Drillers

• Commissioning Managers/
Supervisors/Engineers
• Construction Managers/
Superintendents
• Cost Control Engineers
• Drillers

• Electrical Engineers/
Technicians/ Electricians/
Supervisors
• Electronic & Instrumental
Technicians/Supervisors
• HSE Engineers

• Marine & Maintenance
Managers/Superintendents

• Purchase & Logistics
Supervisors

• Mechanical Engineers/
Technicians

• Q & HSE Managers/
Supervisors

• Piping /Structural Engineers

• Rig Superintendents

• Operations Superintendents
• Planning Engineers

• Process Engineers/
Technicians/Operators
• Production Engineers/
Technicians/Operators

• Rig Managers

• Senior Mechanical Engineers
• Senior Process Engineers

• Senior Production Engineers
• Toolpushers

• Project & New Building
Inspectors

“Vi er i en bransje som handler om mennesker og ved å forstå menneskene
først, kombinert med en fleksibel og innovativ tilnærming, så har vi en vellykket
oppskrift for å støtte dine løpende forretningsbehov”
James Sammut, PG Global - Operations Director

Vårt fokus er å levere i henhold til dine behov og prosjekter
innen følgende onshore-/offshore kategorier:
• Construction Engineering

• Management and Support

• Drilling

• Petroleum Engineering

• Design Engineering

• General Engineering
• Geosciences

• Health Safety & Env – HSE

• Maritime & Trades
• Production

• Speciality Services
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Marin Sektor
PG Global rekrutterer offshore mannskap til
alle typer fartøy, deriblant
FPSOs, Semi-subs, PSV, DSV, AHTS og
Standby.
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PG Global forstår at varemarkedet og
shipping er et økosystem i utvikling som
ikke bare er bærekraftig, men en nisje på sin
egen unike måte. På grunn av
den sterke veksten og behovet for
kompetanse innen en rekke fagområder i
varehandel- og sjøfartsnæringen tilbyr PG
Global et bredt spekter av tjenester
for ulike deler av virksomheten, herunder
maritime banktjenester, regnskap og
finans, handel, jus, støttetjenester,
administrasjon, og IT.

Dette er noen av stillingene PG Global rekrutterer til innen marin sektor:
• A B Seaman

• Oiler

• Stability Section Leader

• Barge Master

• ROV Tech/ Pilot

• Marine Coordinators

• Ballast Control Tech

• Port Operations

• New Build Supervision

• Captain/ Master

• Ship Deckhand

• Dynamic Position Officer/
DP, DPO

• Ships Mate/ Officer

• Production Supervisors

• OSV Officers & Ratings

• Marine Superintendent

• Diving

• Galleyhand

• Heavy Lift/ Pipelay
• Marine Supervisor
• Marine Surveyor
• Naval Architect
• Navigator

• Offshore Position Surveyor

• Ships Engineer

• Marine Control Room
Operators

• Shipyard

• Safety Supervisors

• Technical Superintendents

• Maritime Lawyer/ Solicitor

• Barge Engineers
• Chief Officers
• OIMO

• QHSE Personnel
• Tow Master

• Marine Accountant

• Finance & Administration
• Legal & IT Support

• And other support services
specialists.

Alle typer mannskap kan rekrutteres for midlertidige og permanente roller.
Vårt omfattende nettverk av kandidater og inngående kjennskap til
kvalifikasjoner innen marin sektor sikrer at vi finner den ideelle kandidaten til
enhver stilling. Med vår gunstige beliggenhet er vi i stand til å finne nasjonale
og internasjonale kandidater med riktig kompetanse og erfaring.
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Engineering
PG Global har kontrakter med noen av verdens største selskaper innen olje,
gass, energi og marin sektor, som betyr at vi kan tilby et bredt spekter av ingeniører.
Dette er noen av stillingene vi rekrutterer til for kunder innen nevnte sektorer:

Petroleum

Design

Generell ingeniørvitenskap

• Chemical Engineering

• CAD/ CAM

• Chemist

• Petroleum Engineering

• Design Engineer

• Drilling Engineering

• Production Engineering
• Production testing

• Reservoir Engineering

• Civil Engineering

• Electrical Engineering

• Facilities Engineer

• Engineering Technician

• Floating Systems

• Instrument &
Controls Engineer

• Marine Engineering

• Modeling

• Pipeline Engineering

• Physicist

• Process Engineer

• Structural Engineering

• Field Development
• Installation Engineers

• Metallurgist

• Mechanical Engineering

• PDMS/ PDS

• Piping Engineer

• Project Engineer

• Riser Engineering

• Technical Manager

• Subsea Engineering
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• Engineering Manager

Energi
Våre spesialiserte rekrutterere
setter en ny standard for rask,
effektiv og lønnsom levering.

PG Global har inngående
kjennskap til det lokale
arbeidsmarkedet, samt
erfaringen som kreves for å finne
riktig kandidat til stillingen. Vi tilbyr
alt fra
lærlinger til toppledere for
midlertidige og permanente roller.

Dette er noen av stillingene vi rekrutterer til for klienter innen
energisektoren:
Solenergi

Vindkraft

Smartgrid

• Crop & Slab Engineer

• Senior Buyer

• Senior Property Agent

• AMI (Advanced Metering
Infrastructures) Hardware P

• Site Prospector

• Energy Systems
Controls Engineer

• Crystal Growing Engineer
• Laser Operations
Technician

• Module Manufacturing
Engineer
• Production Planner/
Scheduler

• Quality Insurance Manager
• Silicon Crystal Growers

• Wire Technology Engineer

• Senior Risk
Management Analyst

• Electronic Test Technician

• Site Supervisor

• Field Service
Engineering Technician

• Wind Data Analyst

• Wind Energy Forecasting and
Resource Assessment

• Manufacturing Supervisor

• Power Electronics Engineer

• Wind Field Technician

• Program Manager

• Wind Plant Monitoring
Technician

• Test Automation Engineer

• Wind Plant Administrator

• Senior Software Engineer
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Rekrutteringsstrategi og retensjon
Vi forstår din bransje, prosjekter, verdier og
tidsfrister. Vi har fokus på hvilke roller som
må fylles og innen hvilke tidsrammer.
Vår interne database er en konstant ergonomisk
plattform. Den vedlikeholdes og oppdateres,
slik at vi kan sørge for at kun de mest aktuelle,
erfarne og kvalifiserte kandidatene er tilgjengelig.
På denne måten slipper man å kaste bort tid når
bemanningsbehovet skal dekkes.

PG Global er opptatt av å tiltrekke seg, beholde
og utvikle kvalitetsressurser. Dette er helt
avgjørende for vår virksomhet. Vi opprettholder
nære arbeidsforhold med alle våre kandidater og
kunder – både før, under og etter prosessen.
Vår headhunting-virksomhet gjør at vi kommer
i kontakt med personer med spisskompetanse
til stillinger hvor det kan være vanskelig å få
kvalifiserte søkere gjennom en annonse.

Fagpersoner fra hele verden innen olje-, gassog marineteknologi bruker PG Global som sin
foretrukne leverandør.
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Rekrutteringsmodell

16
15

Kandidat klar
for avreise og
startdato

14

Oppfølging

8
7
2
1

Kundeutvelgelse
og liste over
de beste
kandidatene

Korte ned
kandidatliste
og lage
profilskjema

6

Organisere
flybilletter for
avgang

17

Ta vare på
kunde og
kandidat

5
Bekrefte
startdato

Arbeidsprioritet
Optimalisere
søkefunksjoner

Kjøre off-/
onshore
søk

Kundeintervjuer

10

3

Definere
og forstå
kundens
behov og
krav

Opprette
liste over
egnede
kandidater
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Innhente
jobbeskrivelse

9

4
12

Autorisere
og gi tilbud

11

Signere
arbeidskontrakt

Skaffe
visum og
immigrasjondokumenter
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Tjenesteytelser
Våre team innen olje-, gass-, energi- og
marineteknologi er svært profesjonelle,
engasjerte og har erfaringen som trengs
for å arbeide i henhold til din bransje og
dekke dine behov døgnet rundt. Våre
rekrutteringskonsulenter har lang erfaring,
da hovedsakelig fra olje-, gass-, energi-, og
marineteknologi.
Våre konsulenter og spesialister forstår at
rekruttering ikke bare handler om å hente inn
mennesker som har de tekniske ferdighetene,
men som også passer inn i virksomhetens kultur.
Det er derfor vårt team studerer hver kandidat
nøye både med tanke på arbeidserfaring og
personlig egnethet.
Utvelgelsesprosessen består av en rekke
atferdsintervjuer, samt verifisering av ID,
referansesjekking og nøye kontroll av
akkreditering innen aktuell bransje.

For å sikre god kommunikasjon og tjenesteyting
blir en erfaren og dedikert kundeansvarlig tildelt
nye kunder. Evalueringer blir deretter avtalt og
gjennomført jevnlig mellom kundeansvarlig og
en autorisert representant fra kunde.

CEO
Managing Director
Sales Director
Client Services Manager
Senior Consultant
Consultant
Senior Resourcers
Resourcers
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Kundetjenester
Rekrutteringstjenester

HR-tjenester

Internasjonal rekruttering til
permanente, midlertidige eller
kontraktbaserte stillinger

HR-aktiviteter

Søk og utvelgelse

Global annonsering

Bakgrunnskontroll og
referansesjekk

Innhenting og verifisering av
akkreditering og sertifisering
Intervju og kvalifisering av
kandidater
Råd om arbeids- og
lønnsvilkår

Fly- og
reisetjenester

Medarbeidersamtaler

Anskaffelse av flyreiser

Evaluering av prosjekter

Visumsøknader

Salg av individuelle
tjenester

Koordinering av logistikk

Råd om lønnsvilkår

Reise og overnatting

Sluttevalueringer

Administrasjon

Samlede prosjekter

Avtaler med foretrukne
leverandører

Arbeidstillatelser
Stedfesting

Bosted og skole

Lønningstjenester

Lønnsadministrasjon

Internasjonal
oppgaveadministrasjon

Daglig
transaksjonsbehandling
Multinasjonal
lønningsliste

Koordinering av
lønningslister

Oppretting av bankkonto
Delte lønningslister

Kostnadsbehandling

PG Global tilbyr en komplett rekrutteringstjeneste.
Vi tilbyr alt fra kortsiktige kontrakter til faste ansettelser, samt fleksibiliteten
av et nettverk av internasjonale kontorer for å støtte din arbeidsstyrke.
Dersom en ansatt avslutter sitt arbeidsforhold i løpet av de tre første
månedene vil vi finne en erstatning for vedkommende kostnadsfritt og innen
rimelig tid som en del av vår tjeneste.
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Lønnstjenester
Lønnsavdelingen i PG Global sørger for at våre
kunder får oppleve fordelen av vår profesjonalitet
og ekspertise i alle ledd av vår internasjonale
lønns- og oppgaveadministrasjon.

Når bedrifter vokser og verdensmarkedet
endrer seg, så er det avgjørende for mange
organisasjoner å bruke eksterne leverandører
for å redusere kostnader i forbindelse med
transaksjoner, lønn og internasjonale oppgaver.

PG Global kan tilby sine kunder;
• Ett kontaktpunkt

• En database med dedikerte ressurser

• Kostnadsbesparelser gjennom å kjøre alle
prosesser gjennom ett system
• De mest kostnadseffektive metodene for
håndtering av transaksjoner

• Totale revisjons- og rapporteringsprosesser
• Behandling av internasjonale lønningslister
• Delte lønningslister

• Flere transaksjoner per måned
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Vi tilbyr spesialiserte lønnsplaner og
grunnleggende lønnsprosedyrer for å støtte
opp under din kjernevirksomhet
Vårt team innen internasjonal oppgaveadministrasjon kan gi dere en integrert og
kostnadseffektiv administrasjonstjeneste av høy
kvalitet. Vi kan ta oss av hele eller deler av dette
arbeidet.

Vi kan også administrere følgende
internasjonale oppgaver;
• Internasjonal omplassering og
administrasjon av flytting
• Leverandøradministrasjon
• Vertslandsstøtte

• Kostnadsstyring

• Lønnsadministrasjon

HR-tjenester
Vår personal- og rådgivningsavdeling tilbyr
et bredt spekter av HR-tjenester. Ved å
delegere deler av det totale ansvaret kan vi
hjelpe våre kunder med å fokusere på sin
kjernevirksomhet.

Noen av tjenestene vi tilbyr:
• Administrasjon av hovedleverandører
• Medarbeidersamtaler

• Fordelsundersøkelser

• Avslutningsintervju og sluttvarsel

• Kompetanse- og ferdighetsbaserte
rekrutteringsmetoder

• Forenkle og standardisere prosesser

• Administrasjon av utenlandsk personell
• Kursing/koordinasjon

• Koordinasjon og administrasjon av
mannskapsendringer
• Oppretting av personalregistre

• Utstedelse og fornyelse av arbeidstillatelser
• Ustedelse av oppholdstillatelse
• Passfornyelser

• Utforme mal til arbeidsbeskrivelser
• Ressurstildeling til prosjekter
• Individuelle tjenester
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Fly- og reisetjenester
Vårt samarbeid med verdensdekkende flyselskap
gjør oss til en ledende aktør innen fly- og
reisetjenester. Dette skyldes våre eksklusive
avtaler som vi har opparbeidet gjennom flere år.
Våre dynamiske og spesialiserte team jobber
døgnet rundt for å finne den beste prisen,
flest direktefly og de beste avbestillings- og
refunderingsvilkårene tilgjengelig.

PG Global tilbyr GRATIS reiseforsikring til
og fra alle destinasjoner på alle våre fly- og
reisetjenester
Når du må endre eller avbestille en flyreise på kort
varsel vil vi i de fleste tilfeller kunne tilby dette
KOSTNADSFRITT. Vi kan også holde flyseter til den
siste mannskapsendringen er på plass.

Noen av våre fly- og reisetjenester:
• Avbestillingsforsikring på alle flyreiser

• 60-dagers betalingsvilkår

• Refusjon eller endring av utreisedato er i de
fleste tilfeller kostnadsfritt

• Råd og støtte vedrørende arbeidstillatelse

• Alle fly kan avbestilles på kort varsel

• Rabatterte priser på tjenestereiser fra tilnærmet
alle leverandører i verden
• Råd og støtte vedrørende visumsøknad

• 24-timers verdensdekkende drift/logistikkstøtte og
nødhjelp ved krisesituasjoner utenfor arbeidstid

• GRATIS reiseforsikring for alle passasjerer
• Globale reisepartnere
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• Passfornyelser

• Bonusprogrammer på flyvninger

• Utstedelse av oppholdstillatelse for
utenlandsk personell
• Råd om kursing av personell

• Overnatting, hotellreservasjon og stedsfesting
• Transporttjenester som leiebil, buss,
tog, ferge, cruise- og båtleie, privatfly og
helikopter

Kvalitetssikring
PG Global forstår verdien av å etablere og opprettholde standarder. Vi kaller det
kvalitetssikringsprosessen og er en svært viktig del av vår kundefilosofi.

Etterlevelse:

Utvelgelsesprosessen:

Lokal lovgivning, skatt, visum og arbeidstillatelser.
PG Global undersøker og iverksetter lokal
etterlevelse slik at vi sørger for at alle våre
konsulenter er i tråd med lokale skatte- og
arbeidsregler.

Vi oppdaterer og filtrerer vår database med
kvalifiserte kandidater kontinuerlig. Dette
innebærer at intervju, referanser og akkreditering
kontrolleres nøye. Vi har opprettet strategiske
samarbeid med ledende selskaper spesialisert på
etterlevelse, slik at vi kan garantere profesjonell
støtte til enhver tid.

HMS
Våre ansatte, leverandører og frilansere er
svært viktig for oss. Målet vårt er å redusere
risiko, forhindre ulykker og skadetap ved å
identifisere helse- og sikkerhetsrisiko slik at
enhver risiko kan kontrolleres effektivt.

Vi er forpliktet til å sørge for at våre konsulenter
og ansatte har opplæringen som trengs for å
forstå og utføre sine arbeidsoppgaver, og vurderer
fortløpende effektiviteten av våre retningslinjer
ved å evaluere hvor godt de fungerer på
arbeidsplassen.

Arbeide i henhold til sikkerhetsstandarder som
tilfredsstiller lovfestede krav og reflekterer god
bransje- og arbeidspraksis. Vi evaluerer og
utvikler disse standardene kontinuerlig, og
reviderer etter behov.
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Kontakt oss
PG Global – Hovedkontor
Valletta Buildings, 4 etg.
South Street, Valletta
Malta VLT 1103
Telefon: +356 2142 4634
Faks:
+356 2142 4635
E-post: info@pg-global.com

www.pg-global.com

Today PG Global has more than 8 offices in 8
different countries around the Globe offering
a true 24/7, 365 days a year service
ANGOLA
MALTA
NORGE
SINGAPORE

SPANIA
STORBRITANNIA (LONDON & GLASGOW)
USA

