
Ny daglig leder i Staubo Elektro-Maskin AS 

Tormod Ovesen (38) er ansatt som daglig leder i Staubo Elektro-Maskin AS fra 1.november og vil ta 
over etter Tomas Pehrsson som har vært midlertidig daglig leder siden 1. mars.  

Tormod er bosatt med kone og to barn i Oslo. Han er utdannet sivilingeniør og har også en Master of 
Management fra BI. Tidligere har Tormod blant annet jobbet som salgssjef i Grundfos Pumper AS, og 
kommer sist fra stillingen som avdelingsleder i Otto Olsen AS.    

  

- Jeg ser virkelig frem til å ta fatt på denne oppgaven og utvikle selskapet videre sammen med mine 
medarbeidere. Staubo Elektro-Maskin AS har en lang og stolt historie og har kjente merkevarer med 
høyeste kvalitet i sin portefølje. Dette i kombinasjon med kompetente medarbeidere som besitter mye 
erfaring gjør at vi har et solid grunnlag for å dekke kundenes behov på en god måte. Jeg går til 
stillingen med en ydmyk holdning da en verden bestående av strømforsyning, motorer og signalutstyr 
er nytt for meg, men jeg tror min bakgrunn vil hjelpe meg godt på vei i den nye rollen. Nå gleder jeg 
meg til å bli kjent med de ansatte og ta fatt på oppgavene. 

Tormod treffes på mobil: 98405366 eller e-post tormod.ovesen@staubo.no 

    

 

 

 

Fakta: 

Staubo Elektro-Maskin AS har 14 ansatte og har siden 1.juli i 2012 vært en del av Addtech konsernet. 
Addtech er et teknikkhandelskonsern med over 100-års industrihistorie som utvikler og selger 
høyteknologiske komponenter og systemer til industriselskaper og tjenestenæring i Nord-Europa. 
Addtech omsetter for ca 6.5 milliarder (SEK), har omtrent 2000 medarbeidere og har virksomhet i 
rundt 20 land. Konsernet består av rundt 120 operative selskaper som alle tilstreber å være 
markedsledende innenfor sine nisjer. Innen Addtech konsernet inngår Staubo Elektro-Maskin AS i 
Celltech Nordic, en allianse av de ledende batterileverandørene i Norden. Alliansen leverer både 
standardbatterier, samt arbeider med å utvikle batteriløsninger og strømforsyning i samarbeid med 
våre kunder.   

 

 

 

 


