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GJØr suksess: Kristin Vestli og Frode Grosvold er fornøyd med utviklingen til Bee2Bee.  foto: trine bakke eidissen

Frode Grosvold og 
Kristin Vestli opplever 
en eventyrlig vekst 
for Bee2Bee. I fjor 
mer enn doblet de 
omsetningen.
Trine Bakke eidissen
tbe@ha-halden.no
977 09 473

– I 2015 hadde vi en omsetning 
på 2,7 millioner kroner. I 2016 
passerte vi seks millioner kro-
ner, sier Frode Grosvold.

Han er daglig leder for Bee-
2Bee, som leverer tjenester 
innen rekruttering og beman-
ning, og som holder til i kontor-
fellesskapet ved Fredriksten 
hotell.

esmart systems
Frode Grosvold hadde selvsagt 
stor tro på Bee2Bee da han star-
tet opp i 2012. Nå – fem år etter 

– er han svært fornøyd med ut-
viklingen.

– For oss er det en fjær i hat-
ten hver gang et bemannings-
oppdrag ender med at vår med-
arbeider får fast ansettelse. Det 
er det vi jobber for, og det har 
skjedd flere ganger, sier han.

Bee2Bee ble startet i Halden 
og det er her hovedkontoret 
skal ligge – uansett hva som 
måtte skje i framtiden. De har 
kunder også fra andre byer i 
Østfold, men flesteparten av 
oppdragene henter de lokalt.

– Vi arbeider blant annet med 
eSmart Systems og har rekrut-
tert 21 av deres ansatte. Dessu-
ten er vi også så heldige at vi får 
jobbe med NCE i Halden, sier 
Frode Grosvold.

Han registrerer at miljøet på 
Remmen er ettertraktet for per-
soner både fra inn- og utland.

– Der er det gjort veldig mye 
riktig, og vi har mange gode sø-
kere hver gang det er en ledig 

stilling der ute. Det er attraktive 
arbeidsplasser og vi intervjuer 
søkere fra hele verden, gjerne 
via Skype, sier Grosvold.

Han ser også at Halden som 
by virker forlokkende for per-
soner som får arbeid her. Nær-
het til sjøen, fantastiske turmu-
ligheter i marka og Fredriksten 
festning med alle aktivitetene 
der, er med på å gjøre byen at-
traktiv som bosted. 

– Arbeidsmuligheter for part-
ner er også avgjørende for at 
man takker ja til en stilling og 
flytter til Halden. Derfor bistår 
vi også med det hvis det er øn-
skelig.

seks ansatte
Få måneder etter oppstarten i 
2012 ble Kristin Vestli ansatt i 
Bee2Bee. Hun er Frode 
Grosvolds samboer og med kla-
re skillelinjer mellom privat- og 
arbeidslivet, fungerer det ut-
merket.

– Vi snakker ikke privat på 
jobben og hjemme snakker vi 
ikke jobb. Hos oss er det ingen 
som sitter rundt middagsbor-
det og spør «hvordan har du 
hatt det på jobb i dag, kjære», 
ler Vestli.

– Vi veide mye for og mot om 
vi skulle arbeide sammen, og 
konkluderte at vi har ulike styr-
ker som gjør at vi utfyller hver-
andre. Frode er gründeren som 
er flink til å starte opp og kom-
me med ideer – mens jeg er god 
til å forvalte andres ideer. Vi er 
veldig samspilte på grunnlaget 
for å drive business – at vi øn-
sker å levere kvalitet og at vi 
skal ta mennesker seriøst.

blomster og bier
Totalt er det nå seks ansatte i 
Bee2Bee, og det er ingenting 
som tyder på at veksten vil 
stagnere.

– Hva er suksessfaktoren?
– At vi leverer kvalitet. I for-

bindelse med en rekrutterings-
prosess – eller ved et bema-
ningsoppdrag – skal kundene 
føle seg trygge på at rekrutte-
ringsprosessen utføres, og kan-
didatene behandles på en god 
og profesjonell rekrutterings-
faglig måte, svarer Grosvold. 

– Vi har et stort nettverk av 
gode kandidater. Dessuten 
gode jobbanalyser i samarbeid 
med våre kunder. Det finnes 
også tre rekrutterere i Østfold 
som er DNV GL-sertifiserte. To 
av dem arbeider her hos oss.

Visjonen til Bee2Bee er også 
tett knyttet opp mot valg av fir-
manavnet

– Vi vil at folk skal lykkes og 
blomstre på jobb – og bier er en 
katalysator for å få til det. Dess-
uten tenker vi også at Bee2Bee 
spiller på «business to busi-
ness», sier han.

Suksess siden oppstarten for fem år siden

blomstrer i bee2bee


