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FOLK ER VÅR  
VIKTIGSTE RESSURS
Veksten i den nordnorske økonomien er 

større enn i resten av landet. Mulighets-

rommet er enormt, men som landsdel 

er vi avhengig av tilgang på kompetent 

arbeidskraft i årene som kommer. Å rek- 

ruttere, utvikle og beholde dyktige folk 

blir trolig viktigere enn noen gang før.

Lokalsamfunnene i nord er avhengig av 

at ungdommen ser og ikke minst griper 

mulighetene på eget hjemsted. Evner 

næringslivet å synliggjøre disse mulig-

hetene overfor de unge? Skal vi tro 16 år 

gamle Victoria Figenschou Mathiassen 

fra Skjervøy er svaret nei. Hun mener 

næringslivet er altfor lite synlig i klasse-

rommet. Flere virksomheter må komme 

på banen, og initiativene må komme tid- 

ligere i skoleløpet. Legges bedriftsbesø-

kene til siste halvdel av 10. klasse er det 

for sent. 

Samarbeid er en kritisk suksessfaktor for 

å lykkes med rekruttering. Mellom aktø-

rene i næringslivet, og mellom nærings-

livet og utdanningsinstitusjonene. Skal 

vi sikre god talentutvikling i landsdelen  

må næringslivet i sterkere grad kobles opp 

mot framtidens arbeidstakere. Vi må sørge 

for samsvar mellom ungdommens utdan- 

ningsvalg og det kompetansebehovet ar-

beidsmarkedet i nord har og kan forventes 

å ha framover. 

Dagens unge møter et arbeidsliv i end-

ring. En stor del av endringen represen-

terer de selv. Ungdommen er digitalt inn- 

fødte, og stiller andre krav til samarbeids-

former og teknologibruk enn tidligere 

generasjoner. Transparens og medbestem- 

melse er selvfølgelig for dem. Bedrifter 

som skal lykkes med å tiltrekke seg og be- 

holde unge dynamiske medarbeidere må  

være innstilt på å tenke nytt. Kanskje er 

det på en jobbaudition at bedriftens neste 

stortalent dukker opp? Eller en kreativ vi-

deo på Facebook som trigger drømme-

kandidaten til å ta kontakt? 

Skal Nord-Norge beholde sitt fortrinn 

som mulighetenes landsdel må vi sørge 

for god forvaltning av vår viktigste res-

surs –  folkene som bor her. Samtidig må  

vi gjøre smarte grep for å tiltrekke oss  

flere dyktige folk fra både inn- og utland. 

Gjensidig læring mellom fremadstormende  

unge nordlendinger og etablert nærings- 

liv er nøkkelen til den utfordringen vi står 

foran. La vårens Arena inspirere deg til å 

tenke nytt. 

God fornøyelse! 

Liv-Inger Resvoll

Redaktør
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YNGREBØLGEN  
TREFFER LANDSDELEN 
For første gang på 40 år står vi foran en yngrebølge i Norge. Næringsliv, 
utdanningsinstitusjoner og andre samfunnsaktører i nord må ta grep for 
å unngå at en unik mulighet med et stort tilfang av unge voksne går tapt. 

Om ti år vil vi på landsbasis ha 23 prosent 

flere i aldersgruppen 25 til 35 år, viser en 

rapport fra Norsk institutt for by- og regi-

onforskning (NIBR). Tallet for Nord-Norge 

er 18 prosent. 

ØKT SAMARBEID I NORD

Av fylkene i nord ligger Finnmark an til å 

få størst yngrebølge, utsikten er 24 prosent. 

Troms har 21 prosent i sikte, men fylket 

uten Tromsø har en yngrebølge på bare 

9 prosent. I Nordland er yngrebølgen 14 

prosent. 

– 18 prosent for landsdelen forutsetter at 

flyttemønsteret holder seg som det siste  

tiåret. Regional fordeling vil variere av- 

hengig av hvordan flyttemønsteret endrer 

seg, forklarer NIBR-forsker Kjetil Sørlie.

Yngrebølgen er svært skjevt regionalt for- 

delt, i sentraliserende retning. De store 

byene har i utgangspunktet en utsikt til 

40 prosent vekst i aldersgruppen 25-35 

år, mens drøyt 100 distriktskommuner 

ikke har noen yngrebølge i sikte. I Finn-

mark har 4 kommuner ingen eller negativ 

yngrebølge, i Troms 9 og i Nordland 17. 

– Når det er vekst å fordele gjennom 

flytting har alle noe å vinne. Byene, som 

tidligere har hatt nok med å rekruttere til 

eget behov, vil kunne avgi mer enn før til 

andre kommuner. Økt samarbeid internt 

i landsdelen vil dermed kunne bidra til  

at Nord-Norge tar en større del av den 

nasjonale yngrebølgen, sier Sørlie. 

Han understreker at selv om yngrebølgen 

gir et enormt potensial for rekruttering 

av ung arbeidskraft, krever det handling. 

– Landsdelen må gjøre seg attraktiv over-

for denne aldersgruppen gjennom å skape 

arbeidsplasser og bolyst. Særlig viktig blir 

det å gjøre dagens unge oppmerksom på 

hvilke yrker det er behov for framover, og 

å tilrettelegge utdanningstilbudet i tråd 

med dette.  

Ifølge Sørlie har vi ingen tid å miste. Om 

ti år er yngrebølgen over. Og det blir lenge 

til det kommer en ny. 

EN NY NORMAL I ARBEIDSLIVET

De som er unge i dag møter et arbeidsliv 

i endring. Hver tredje nordmann jobber 

hjemmefra minst en dag i måneden, og 

fire av ti gjør det fordi de syns det er mer 

effektivt, viser en undersøkelse fra Man-

power. Hjemmekontor bidrar til å viske 

ut grensene mellom jobb og privatliv, og 

kan gi fleksibilitet for både arbeidsgiver 

og arbeidstaker. 

–  Mange småbarnsforeldre forlater jobb  

for å hente i barnehagen, for så å logge 

på og jobbe videre hjemmefra på kvelden. 

Eller vi tar jobben med oss når vi drar  

på langhelg på hytta, sier direktør i NHO 

Troms og Svalbard, Christian Chramer.  

Han er ikke enig i at fleksibilitet på jobb er  

forbeholdt såkalte kompetansearbeids- 

plasser. 

– Vi har mye sesongorientert arbeid i vår 

landsdel, ikke minst innenfor reiselivet. 

Driver du med nordlysturisme sier det seg 

selv at det blir mye jobb i sesongen, og 

mindre resten av året. Vi beveger oss fra 

en normorientert til en tilpasset arbeids-

hverdag i en rekke ulike bransjer. 

Selv om det kan være krevende for både 

arbeidsgiver og arbeidstaker å gå en ny 
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arbeidskultur i møte, er Chramer over- 

bevist om at overgangen vil gå bra. 

–  Mitt råd er å være orientert mot en til-

passing som ivaretar behovene til begge 

parter. Forutsigbarhet er fortsatt viktig. De  

færreste arbeidsgivere kan ha arbeids-

takere som kommer og går som de vil, 

forklarer han. 

Samtidig som dagens ledere må være 

oppmerksomme på at de som er unge i 

dag har andre forventninger til arbeids- 

livet, må også de unge orienteres mot den 

virkeligheten som venter når de kommer 

ut i jobb. 

– Datagenerasjonen er kanskje ikke helt 

forberedt på møtet med arbeidslivet. Her 

har vi en jobb å gjøre. Får vi til en sterkere 

kobling mellom skole og næringsliv har 

vi kommet et godt stykke på vei, avslutter 

NHO-direktøren.

NORD-NORGE

NASJONALT 23 %
18 %

Framtidens arbeidsmarked er en 

ny nettjeneste som formidler Sta- 

tistisk Sentralbyrås framskrivinger  

av hvordan arbeidsmarkedet kom- 

mer til å utvikle seg de neste 10-15 

årene, dersom elever og studenter 

fortsetter å velge som nå. 

ET KRAFTFULLT VERKTØY

Framtidens arbeidmarked viser  

hvorvidt det blir overskudd, under- 

skudd eller balanse i 40 av de vik-

tigste utdanningsgruppene fram  

til år 2030. Dersom trendene fort-

setter som i dag, vil samfunnet om 

15 år ha underskudd på personer 

med utdanning innenfor elektro- 

fag, mekaniske fag, maskinfag og  

flere andre yrkesfag. Det blir be-

hov for lærere, helsefagarbeidere  

og sykepleiere, mens det blir over- 

skudd av humanister og personer 

med høyere utdanning innenfor 

økonomi.

- Vi håper tjenesten blir et kraft-

fullt verktøy for rådgivere i skolen  

og karriereveiledere. Dagens unge 

trenger kunnskap om hva sam-

funnet har behov for i framtiden, 

og om de utdanningsvalgene de 

tar er relevante, sier avdelings- 

direktør Mona Mathisen i Senter 

for IKT i utdanningen, som har 

utviklet tjenesten. 

w utdanning.no/arbeidsmarkedet

Ny nettjeneste:  
Framtidens arbeidsmarked

YNGREBØLGEN
I løpet av ti år vil aldersgruppen  

25 til 35 øke som følger
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NÆRINGSLIVET INN I 
KLASSEROMMET

Nordnorsk ungdom kjenner ikke til mulighetene i lokalt næringsliv.  
– Næringslivet må komme på banen og bli mer synlig i klasserommet,  

sier 16 år gamle Victoria Figenschou Mathiassen. 

Nordnorsk ungdom påvirkes sterkt av 

skole når de skal velge yrke, viser en 

undersøkelse fra Adecco. 43 prosent av 

nordlendingene sier skole hadde størst 

innflytelse på valg av yrke. Bare 1 av 10 

opplevde møte med bedrifter som viktig. 

– Det er altfor få. Her må næringslivet 

kjenne sin besøkelsestid, sier Lisbeth  

Kåberg i Adecco Troms og Finnmark. 

GUNSTIG FOR LANDSDELEN

16 år gamle Victoria Figenschou Mathi-

assen fra Skjervøy er enig.

– Lokalt næringsliv er sjelden inne på 

ungdomsskolen og på studiespesiali-

serende. Bare de blå linjene følges opp, 

sier hun. 

Victoria går VG1 studiespesialiserende ved 

Nord-Troms videregående skole. Hun er  

leder av Skjervøy ungdomsråd, og har ved  

flere anledninger tatt til orde for tettere  

kontakt mellom skole og næringsliv. Kon- 

takten bør etableres tidlig i skoleløpet, 

mener hun. 

– Kommer de inn i klasserommet det siste 

halvåret i 10. klasse er det for sent. 

Den engasjerte ungdomspolitikeren er  

overbevist om at en sterkere kobling mel- 

lom skole og næringsliv vil slå positivt ut 

for alle parter. 

– Næringslivet får en unik mulighet til 

å gjøre seg attraktiv overfor ungdom i 

landsdelen, mens elevene får bedre for-

utsetninger for å ta kloke valg basert på 

kompetansebehovet til lokalt næringsliv. 

I sum vil dette slå positivt ut for lands-

delen, ved at flere unge blir værende i 

nord, eller at de flytter hjem for å jobbe 

etter endt utdanning, utdyper hun.  

Rådgiverne på skolen er en viktig spar-

ringspartner for unge som står foran valg 

av utdanningsløp. Victoria er opptatt av 

at rådgiverne må være oppdatert, og at 

de må evne å se den enkelte elev. Hun 

mener det er urovekkende hvordan kar- 

aktersterke elever systematisk rådes til å 

søke på studiespesialiserende, mens de 

som sliter mer med karaktererene hen-

vises til yrkesfag. 
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Fikk lærlingplass  
under VM i sjømat

 

Elevene ved restaurant- og matfag på 

Senja videregående skole var med på 

å arrangere tidenes første VM i sjømat 

på Finnsnes i april. Da arrangementet  

var over, hadde tre av elevene fått til-

bud om prøvejobbing med mulighet  

for å få seg lærlingplass på gourmet- 

restauranten Emmas Drømmekjøkken  

i Tromsø. 

– VM i sjømat er et spennende initiativ 

som gir en unik mulighet for kobling 

mellom skole og næringsliv. At tre av  

våre elever fikk tilbud om prøvejob- 

bing hos Emmas, er helt fantastisk,  

sier avdelingsleder Bength Hanssen. 

Han forteller også at skolen har lange  

tradisjoner for å samarbeide med  

næringslivet.

– Vi er helt avhengig av det. 

I prosjekt til fordypning har elevene 

opplæring i bedrift i inntil syv uker. 

– Det gir dem en unik mulighet til å  

bli kjent med yrket og kravene som 

stilles i arbeidslivet, forklarer Hanssen.  

For å styrke rekrutteringen til restau-

rant- og matfag, jobber skolen aktivt 

mot yngre elever.

–  Vi inviterte lokale 6. og 9. klassinger  

til VM i sjømat. Omkring 500 elever  

fikk skjære filet av torsk og laks. De  

kunne også prøve seg på laksewraps  

og fruktdesserter, forteller Hanssen.

– Karakterer er ikke alt. Alle sitter inne 

med ressurser. Både rådgiverne, og i neste  

instans næringslivet, bør bli flinkere til å  

hjelpe ungdom å realisere sitt potensial.  

Skal ungdommen bli i landsdelen, må  

de få slippe til, sier hun.

INDUSTRIEN SOM OPPLÆRINGSARENA 

I Hammerfest jobber de målrettet med å  

styrke samarbeidet mellom skole og nær- 

ingsliv. Der har den videregående skolen  

vært tett på industrien helt siden 80- 

tallet. Etter utbyggingen på Melkøya, ble  

samarbeidet med Statoil formalisert i en  

partnerskapsavtale. 

– Avtalen har stor verdi for skolen. Vi  

har en opplæringsarena til 60 milliarder  

kroner rett utenfor stuevinduet, sier lærer 

ved kjemi- og prosesslinjen, Roy Lysø. 

Kjemi- og prosesslinjen ble opprettet ved 

skolen allerede i 1998, fire år før det poli-

tiske vedtaket om utbygging på Melkøya. 

For elevene ved denne linjen er Statoil- 

samarbeidet svært viktig. Lysø forteller at  

elevene i prosjekt til fordypning besøker 

anlegget på Melkøya hver fredag gjen- 

nom hele skoleåret. 

– Sammen med lærlinger fra Statoil 

får de bevege seg på varmtområdet på  

anlegget. Besøkene kompletterer det vi  

driver med på tavla på skolen, sier han. 

VG2-elevene har en utplasseringsperiode  

hos Statoil, hvor de jobber én uke på skift. 

De blir godt kjent med de som jobber på  

anlegget, og får en reell forsmak på yrket. 

– Ofte vil ikke elevene gå hjem etter endt  

skift. De spør om å få jobbe lenger. Det  

spørsmålet får vi ikke like ofte i klasse- 

rommet, ler læreren.  

 

Lysø er overbevist om at samarbeidet med 

Statoil har mye å si for motivasjonen til 

de unge. 

– De syns det er lærerikt å få brukt kom-

petansen sin, og setter stor pris på den 

tilliten de blir vist, forklarer han. 

Også Statoil er fornøyd med partner- 

skapsavtalen, som bidrar til rekruttering 

av kompetent arbeidskraft lokalt. 

– De bekrefter at skolens elever holder et 

høyt faglig nivå. De fleste elevene har de 

siste årene fått lærlingplass hos Statoil, 

sier Lysø.

Elever ved Senja vgs forbereder seg  
til VM i sjømat. (Foto: Christian Unosen)
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BYGG BRO MELLOM  
NÆRINGSLIV OG AKADEMIA 

– Skal vi sikre god talentutvikling i landsdelen, må 
næringslivet i sterkere grad kobles opp mot studentene, 
sier dekan Bjørn Olsen ved Handelshøgskolen i Bodø. 

Mens profesjonsutdanninger gjerne har 

praksis integrert i utdanningsløpet, har 

andre fag lite tradisjoner for praksis og 

utplassering. 

– Også i disse fagene har studentene 

behov for kontakt med næringslivet, sier 

Olsen. 

MENTORPROGRAM  
OG ALUMNINETTVERK 

Ved Handelshøgskolen i Bodø har de eta- 

blert et mentorprogram som skal bidra  

til å koble studenter sammen med ledere  

fra norsk næringsliv. Programmet gir stu-

dentene mulighet til å knytte det de lærer 

på skolen til en praktisk hverdag, og redu-

serer dermed eventuelle forventningsgap 

mellom nyutdannede og arbeidsgivere. 

– Mentorprogrammet er en ubetinget 

suksess. Både studenter og mentorer har 

mye igjen for å delta, forteller dekanen. 

Studentene får kunnskap og innsikt i  

hvordan næringslivet tenker. Mentorene  

får på sin side faglig oppdatering og ikke 

minst direkte kontakt med nye genera-

sjoner av ledere. 

– Og så får de gleden av å bidra til å ut-

vikle studentene personlig og faglig, sier 

Bjørn Olsen. 

Han trekker også fram det veletablerte 

alumninettverket ved Handelshøgskolen 

som et godt eksempel på samarbeid med 

næringslivet. En alumni er en som har 

studert ved Handelshøgskolen tidligere. 

– Vi bruker alumninettverket aktivt for å 

trekke folk fra næringslivet inn i under-

visning. Bruk av gjesteforelesere er et  

utmerket virkemiddel for å gjøre under- 

visningen mer relevant. Alumniene invi- 

teres også til arrangementer som Handels-

høgskoledagen, hvor vi kobler sammen  

nåværende og tidligere studenter og an-

satte, forteller Olsen. 

VELLYKKET INTERNSHIPORDNING

Internship er en annen ordning som  

bidrar til kobling mellom studenter og 

arbeidsliv. Ved UiT Norges arktiske uni-

versitet har de bare positive erfaringer  

med internshipordningen. Den startet  

som en pilot ved den gamle Fiskerihøg- 

skolen allerede i 2006. I dag er dette et  

REKRUTTERING I NORDARENA8 VÅR 2015



fast tilbud ved Senter for karriere og ar-

beidsliv. 

– Hensikten med ordningen er å styrke  

samarbeidet og relasjonene mellom fag- 

miljøene ved universitetet, studenter og 

arbeidslivet i regionen, forklarer Ingfrid 

Fossbakk, som er ansvarlig for internship- 

ordningen. 

Internship vil si at en student er utplas-

sert i praksis hos en virksomhet i løpet 

av studietiden. Omfang og varighet på 

internshipstillingene varierer fra mindre  

deltidsstillinger og sommerjobber, til ar-

beid i 50 eller 100 prosent stilling. 

– Vi tar utgangspunkt i kompetanse- 

behovet til den enkelte virksomhet, og 

prøver å få en god kobling mot studenter 

som innehar de kvalifikasjonene de er ute 

etter, sier Fossbakk. 

Senter for karriere og arbeidsliv påtar seg 

det meste av administrasjon knyttet til 

utlysning og utvelgelse av en internship- 

kandidat. Foruten personalkostnader til  

studenten koster det ikke noe å være med  

på ordningen.

Virksomhetene som bruker internship- 

ordningen kommer fra både offentlig og  

privat sektor. Stadig flere små og mellom- 

store bedrifter i det private næringsliv tar 

kontakt. 

– Vi ser at det blir større variasjon i hvilken 

bakgrunn de ønsker at studentene skal  

ha. Det syns vi er gledelig. Et av målene 

med ordningen er nettopp å vise nærings- 

livet at akademisk utdanning gir kompe-

tanse som kan brukes i ulike typer virk-

somheter, forteller Fossbakk. 

Mange studenter fortsetter samarbeidet 

med virksomheten også etter endt in-

ternship. 

– Jeg vil anslå at omkring halvparten 

har kontakt med virksomheten de har 

vært utplassert hos også etter at perio-

den er over. Noen skriver bachelor- eller 

masteroppgave relatert til virksomheten, 

mens andre blir tilbudt jobb. 

Internshipordningen er på ingen måte for- 

beholdt virksomheter i Tromsø-området.  

– Nei, overhodet ikke. Gjennom intern- 

shipordningen kobler vi våre studenter 

opp mot virksomheter i hele landsdelen, 

sier Ingfrid Fossbakk.

Nyutdannede  
tannleger blir i 

landsdelen
 

Høsten 2002 vedtok Stortinget å eta- 

blere en tannlegeutdanning i Tromsø. 

Den prekære tannlegemangelen i nord 

var den viktigste begrunnelsen for å 

opprette studiet. Høsten 2004 var det 

første studentkullet på plass.  

– Av 13 studenter var alle unntatt én fra 

Nord-Norge, forteller Harald Eriksen, 

leder ved institutt for odontologi ved 

Universitetet i Tromsø fra 2004 til 2009. 

Effekten av å få tannlegeutdanningen 

til landsdelen var enorm. 

– De fleste studentene ble værende 

i Nord-Norge etter endt utdanning, 

sier Eriksen. 

En kartlegging av de første kullene 

viser at 84 av de 93 nyutdannede i 

perioden 2009-2012 fikk sin første 

jobb i de nordligste fylkene. Trenden 

er den samme i dag. Rundt 90 prosent 

av de nyutdannede tannlegene blir 

værende i nord. 

– Full klaff ut fra hensikten med stu- 

diet, konkluderer Harald Eriksen. 

Han er ikke overrasket over hvor mye 

utdanningen betyr for rekrutteringen 

av tannleger til landsdelen. 

– Nei, det sier seg litt selv at sannsyn- 

ligheten for å bli værende et sted etter  

at man er ferdig utdannet, er større når  

man er derfra.  
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STERKT SAMARBEID  
PÅ DE BLÅ FAGENE
Nord-Troms videregående skole på Skjervøy har lenge hatt et sterkt 
samarbeid med havbruksnæringen. – Det gir en bedre opplæring, 
sier Jan-Tore Eriksen, avdelingsleder ved skolen.

Elevene på de blå fagene på Skjervøy er ofte 

på besøk hos lokale aktører i næringen. 

– Næringen er heldigvis veldig positiv til 

samarbeid. Vi har samarbeidsavtaler med 

de fleste lokale bedriftene, sier Eriksen. 

FRA TEORI TIL PRAKSIS

Ved at elevene får opplæring i bedrifter, 

lærer de på en annen måte enn om de 

bare tilegner seg kunnskapen teoretisk. 

– Det er noe annet å lære også gjennom 

praksis enn med tavleundervisning alene, 

forklarer avdelingslederen. 

Elev Kim André Pedersen bekrefter Jan- 

Tore Eriksens oppfatning. 

– Det betyr veldig mye for oss å være på 

opplæring i bedriftene. Vi lærer mye mer 

av det enn å sitte ved skolepulten og kikke 

i en bok. 

Lenge har man slitt med rekrutteringen 

til de blå fagene. 

– Derfor samarbeider vi tett med Senja 

videregående skole. Ved å bruke toveis 

TV-undervisning sparer vi læreressurser, 

og kan gi elevene et godt undervisnings-

tilbud, selv om vi ikke har fulle klasser på 

noen av de to skolene, sier Eriksen. 

Skolen ser nå en gledelig økning i søker-

tallene til de blå fagene.

SKOLEN SOM ARENA FOR NÆRINGEN

Også næringen er fornøyd med det tette 

samarbeidet de har med skolen. 

– Vårt mål er å kunne rekruttere mest  

mulig lokalt til våre avdelinger. Erfarings- 

messig vet vi at lokale arbeidstakere blir 

lengre hos oss, sier Jan-Børre Johansen,  

regionsjef hos Lerøy Aurora. 

Han sier det er viktig for både Lerøy og  

andre aktører i næringen å få fortalt ung- 

dom i landsdelen at havbruksnæringen 

er i kontinuerlig og rask utvikling, og får 

stadig større behov for ansatte. 

– Ungdommens utdanningsvalg må være  

sammenfallende med behovet i arbeids-

markedet. Havbruksnæringen er det vi  

kaller en evighetsnæring, som gir sikre 

og trygge jobber. 

For å styrke skolens posisjon og kvalitet,  

har flere lokale havbruksbedrifter samar- 

beidet blant annet om skolekonsesjon. 

– Her er skolen en viktig møteplass og 

arena for godt samarbeid, også mellom 

de lokale næringsaktørene, sier han. 

Havbruksbedriftene i regionen har også 

inngått et forpliktende samarbeid med 

Troms fylkeskommune, hvor de garan-

terer for et visst antall lærlingplasser. 

– Det vil være veldig bra for rekrutter- 

ingen til de blå fagene at elevene garan- 

teres lærlingplass etter endt skolegang.  

Samtidig gir lærlingperioden elevene  

en fantastisk mulighet til å vise seg fram. 

Lærlinger som leverer godt, vil garantert  

få seg jobb etter endt lærlingtid, forteller 

Jan-Børre Johansen.
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Kim André Pedersen ved Nord-Troms videregående skole er fornøyd med å kunne være på opplæring i bedrift hos blant annet Lerøy. (Foto: Terje Rafaelsen)



Norges sjømatråd har vært storforbruker 

av internshipordningen ved UiT Norges 

arktiske universitet siden 2008. Erfaringen 

er utelukkende positiv. 

– Internshipkandidatene er en viktig res-

surs i vår virksomhet. Siden vi har valgt å 

ha flere enn én hvert år, setter de sitt preg 

på miljøet, både faglig og sosialt, forteller 

HR-direktøren. 

Sjømatrådet har valgt å ha kandidatene 

i full stilling i et helt år, for å gi CV-ene 

deres et reelt løft. 

REKRUTTERER TIL HELE NÆRINGEN

Muligheten til å teste potensielle arbeids-

takere er en viktig grunn til at Sjømatrådet 

benytter seg av internshipordningen år 

etter år. 

– Ordningen gir også en unik mulighet 

til samarbeid med universitetet. I tillegg 

ser vi det som en del av vårt samfunnsan-

svar å gi studenter relevant praksis, som 

kan bidra til å åpne dører i arbeidslivet. 

Abel understreker at kandidatene gir langt 

mer igjen enn hva som kreves av ressurs- 

bruk til opplæring og oppfølging. 

STORFORBRUKER AV  
INTERNSHIPORDNINGEN
Hos Norges sjømatråd er internshipordningen en viktig del av rekrutteringsarbeidet. 
– Ordningen gir både oss og sjømatnæringen for øvrig tilgang på ung arbeidskraft 
med fersk kunnskap, sier HR-direktør Rigmor Abel.

– Vi har gjort noen erfaringer om hvilke  

arbeidsoppgaver som er relativt enkle for  

kandidatene å sette seg inn i. Så tilpasser  

vi oppgavene etter hver enkelts interesse 

og mestring, forklarer hun. 

Sjømatrådet markedsfører norsk sjømat  

over hele verden på vegne av norsk sjø-

matnæring. Deres bruk av internships 

kommer dermed hele næringen til gode. 

– Vi har hatt 31 kandidater så langt. Så  

mange som 19 av disse jobber i sjømat- 

næringen i dag, forteller Abel.

INTERNSHIP BLE TIL FAST JOBB

Ingrid Dahl Skarstein er en av dem som 

ble værende hos Sjømatrådet etter endt 

internship. 

– Jeg var internshipkandidat i 2010. Da 

perioden var over, fikk jeg først en midler- 

tidig stilling, før jeg etter et halvt år ble  

tilbudt fast jobb, forteller Ingrid. 

I dag er hun fiskeriutsending til Russ- 

land, men på grunn av importstoppen i  

det russiske markedet, jobber hun inntil 

videre på hovedkontoret i Tromsø. 

1.  Tenk gjennom målet med å 

bruke internship. Det er førende 

for hvilke oppgaver du setter 

internshipkandidaten til å gjøre.  

2.  Gi konkrete arbeidsoppgaver så 

fort som mulig. Å lære gjennom 

å gjøre, er mer effektivt enn å 

lære gjennom å se på andre. 

3.  Gi kandidaten en dedikert 

mentor. Terskelen for å spørre 

mentoren om råd bør være lav. 

HR-direktørens tre råd  
for et vellykket internship

Ingrid nøler ikke et sekund med å an-

befale andre studenter å søke internship 

hvis muligheten byr seg. 

– Erfaringen du får med deg er gull verdt 

når du skal søke jobb, sier hun. 

REKRUTTERING I NORD 11ARENAVÅR 2015

Rigmor Abel 

HR-direktør

Foto: Marius Fiskum

Ingrid Dahl  
Skarstein 

Fiskeriutsending Russland

Foto: Marius Fiskum



TRAINEEORDNING 
SOM DRAHJELP
Gjennom nært samarbeid lykkes bedrifter i Salten-regionen med 
å tiltrekke seg høyt utdannede kandidater. Tre av fire unge blir i 
regionen etter endt traineeperiode. 

– Trainee Salten gjorde det mulig å flytte  

tilbake til landsdelen da jeg var ferdig ut-

dannet siviløkonom. Jeg fikk jobb etter 

traineeperioden og kunne bosette meg 

her, forteller Lena Andersen (28) i Retura 

Iris. Fem år har gått siden hun begynte 

som trainee i Iris Salten IKS. I dag er hun 

prosjektleder i et datterselskap.

STERKERE SAMMEN

Trainee Salten så dagens lys for ti år si-

den, med fødselshjelp fra det offentlige. 

I dag er det over 20 medlemsbedrifter og 

kommunen som har forsørgeransvaret i 

fellesskap. Ordningen lar unge få praktisk 

jobberfaring hos to ulike arbeidsgivere 

over en periode på nesten to år, uten at 

noen forplikter seg til giftermål etterpå.

– Vi så at traineeordninger ble svært pop- 

ulære i store konsern rundt om i landet.  

I en region som vår – med mange små og  

mellomstore bedrifter – ble det vanskelig  

å gjøre seg synlig og attraktiv i konkur- 

ranse med de store. Derfor valgte vi å gå  

sammen, forteller Pål Viggo Mortensen  

i Kunnskapsparken Bodø. Som prosjekt- 

leder for Trainee Salten, spleiser han kan- 

didater og bedrifter ut fra kompetanse-

behov og utviklingsplaner, og sørger for at 

traineene får et skikkelig opplegg. I tillegg 

blir de kurset innen ledelse og konflikt-

håndtering. 

– Nå får vi tak i unge med ettertraktet 

kompetanse, som vi kan gi en spennende 

og variert start på arbeidslivet, forteller 

Mortensen. 

Antallet søkere til Trainee Salten har eks- 

plodert de siste fire årene, med en økning 

fra 62 i 2011 til 157 i 2015. 

– Gjennom samarbeid om rekruttering, 

ser bedriftene at de tiltrekker seg sterke  

kandidater, samtidig som de bygger et  

sterkere næringsliv i regionen. Ser man  

på statistikken, så viser den at så mange  

som tre av fire som har vært i trainee-  

ordningen, velger å bli værende i regi- 

onen, forteller Mortensen.

LØSER TO UTFORDRINGER

Til tross for et økende behov for siviling- 

eniører og siviløkonomer, er det vanskelig  

for nyutdannede uten arbeidserfaring å  

flytte hjem, og få seg jobb i Salten. Admini- 

strerende direktør i Iris Salten IKS, Leif- 

Magne Hjelseng forklarer det med stor  

tilgang på kvalifisert arbeidskraft fra hele  

landet. 

– I konkurranse med andre kandidater 

med arbeidserfaring, er det vanskelig for 

nyutdannede å nå opp. Samtidig ønsker  

vi jo at unge som hører hjemme her, skal  

få en mulighet til å flytte hjem og bosette 

seg. Der man får seg jobb og stifter fam- 

ilie, blir man ofte boende. Derfor ønsker  

vi å gi dem en mulighet til å flytte hjem 

igjen, og skaffe seg arbeidserfaring før  

de stifter familie. Trainee Salten er en slik 

mulighet, forteller Hjelseng, som også var 

styreleder for traineeprogrammet fram 

til i fjor. 
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Lena Andersen 

Prosjektleder 

Retura Iris

Foto: Simen G. Fangel

Leif-Magne Hjelseng 

Administrerende direktør  

Iris Salten

Foto: Simen G. Fangel

Pål Viggo Mortensen 

Seniorrådgiver  

Kunnskapsparken Bodø

Foto: Simen G. Fangel



Henter  
helgelendinger hjem
 

På Helgeland samarbeider næringsliv 

og det offentlige i prosjektet Vivilheim  

for å gjøre regionen mer attraktiv for 

unge voksne. Prosjektet retter seg mot 

helgelendinger som har flyttet ut for å 

ta høyere utdanning. 

– Vi står sterkere sammen enn om 

hver enkelt by jobbet med rekrutte-

ring alene, sier styrets leder Rigmor 

Nygård Hansen. 

Vivilheim deltar årlig på flere ulike  

karrieremesser ved utdanningsinsti- 

tusjoner. Bedriftene som står på stand  

representerer hele regionen. I tillegg 

arrangeres det treff for helgelendinger 

som bor på studiestedet. 

– Terskelen for å bygge nettverk er lav. 

Studenter og bedrifter kan diskutere 

muligheten for å skrive masteropp- 

gave med case fra Helgeland, inngå 

avtale om sommerjobb eller sondere  

muligheten for fast jobb etter endt  

utdanning, forteller Nygård Hansen.  

Avisene Rana Blad og Helgelendingen 

er sentrale aktører i prosjektet. For en 

beskjeden medlemspris på 250 kroner 

per år får studentene blant annet et  

digitalt abonnement på ønsket avis.  

–  At studentene holder seg oppdatert  

på hva som skjer på hjemstedet er  

viktig, forklarer styrelederen. 

Alcoa er en av partnerbedriftene.

– Vivilheim er en viktig arena for å  

ha kontakt med lokale studenter, sier  

opplæringsleder Jan-Ivar Myrflott. 

 

Rigmor Nygård Hansen, styreleder i Vivilheim.  
(Foto: Viktor Leeds Høgseth)

Iris Salten IKS er en aktiv bruker av ord-

ningen, og en av hovedfinansiørene til  

Trainee Salten. Så langt har de hatt hele ti  

traineer i praksis. Fire er i dag fast ansatt. 

– Vi tar ikke inn traineer med tanke på å  

ansette dem. Samtidig er vi alltid på jakt  

etter de beste hodene, som kan utvikle  

selskapet videre. I motsetning til markeds- 

tiltak, er dette et viktig rekrutteringsverk- 

tøy, et direkte virkemiddel som fungerer  

for bedriften og unge nyutdannede som  

ønsker å ta kompetanse med seg hjem 

etter endt utdanning, sier Hjelseng.

EN GOD START

For Lena Andersen fra Tysfjord ble ord-

ningen et positivt møte med yrkeslivet.  

– Jeg fikk oppleve helt forskjellige be- 

driftskulturer, bli kjent med ulike arbeids- 

givere og mulighet til å bygge nettverk.  

Jeg fikk sjansen til å dra tilbake til lands- 

delen og utvikle meg her. Nå er jeg selv 

i gang med å hente inn unge traineer  

til bedriften. Ringen er på mange måter  

sluttet, runder Lena Andersen av med  

et smil.
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NYE ARENAER FOR  
REKRUTTERING BLIR VIKTIGERE
I Nord-Norge blir trolig 10 000 personer hvert år ansatt i stillinger som aldri blir utlyst.  
Nye, åpne rekrutteringskanaler skal gjøre det lettere for unge å se mulighetene i landsdelen.

Takten i endringsprosessene og omstil-

lingene øker stadig, og folk bytter dermed 

jobb oftere. Med godt over 200 000 sys-

selsatte i landets tre nordligste fylker og 

rundt ti prosent på arbeidsvandring, blir 

trolig 10 000 personer ansatt hvert år i 

stillinger som aldri utlyses. Endre Berge 

i karriere.no mener dette er en utfordring 

for samfunnet.

 – Hvordan skal unge oppdage mulig- 

hetene i egen landsdel, hvis jobbene ikke 

synliggjøres for dem? spør Berge.

NATURLIG Å REKRUTTERE ”VENNER”

Den største rekrutteringskanalen i Norge 

er bedriftenes egne nettverk. Å bli anbe-

falt eller å gå god for noen har vært en 

viktig garanti.

 

– Mange ansetter personer man direkte 

eller indirekte kjenner til og kan stole på. 

Dessverre går bedrifter glipp av riktigere 

kandidater, fordi topp kvalifiserte perso-

ner ikke finner fram til de riktige bedrif-

tene. Rekruttering i lukkede nettverk er 

begrensende for både bedrifter og kandi-

dater, mener Berge.

 

I stor målestokk kan en hel region opp-

fattes som lite attraktiv, fordi de faktiske 

mulighetene ikke kommer til syne uten-

for de lukkede nettverkene.

– Unge reiser ofte til større byer for å ta 

utdanning. Etter fem-seks år er de kanskje 

ikke lenger en del av de uformelle nett-

verkene på hjemstedet. Mange tar derfor 

ikke sjansen på å flytte hjem igjen, av frykt 

for ikke å få jobb. Folk i etableringsfasen 

tenker helhetlig. Enkelte regioner klarer 

ikke å synliggjøre mulighetene de faktisk 

har å by på, og går dermed glipp av inn-

byggere som ønsker seg tilbake, og som 

kunne tilført hjemstedet verdiskaping, ny  

kunnskap og etableringer, sier Berge.

DE NYE REKRUTTERINGSARENAENE

Selv om papiravisene er i ferd med å miste 

sin posisjon som jobbformidlere, mener 

han det fortsatt er viktig for bedriftene å 

være synlig i både tradisjonelle og nye 

kanaler. Kunsten er å nå ut til et stort og 

bredt publikum med sitt framtidige be-

hov for arbeidskraft.

 

Som  tilsvar til de lukkede jobbnettverkene, 

lanserte Berge nylig nettstedet karriere.no  

sammen med et knippe gründere. 
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Petter Stocke- 
Nicolaisen 

Sjefredaktør i Helgelendingen

Foto: Jacob Nordström

Endre Berge 

Gründer av karriere.no

Foto: Ragnhild Gustad



Det nye Svolvær-registrerte selskapet lar  

arbeidsgivere og -søkere synliggjøre sine 

ønsker og behov i en felles database. Til 

forskjell fra andre registre for ledige stil-

linger, oppfordrer karriere.no bedrifter til  

å legge ut både sine planlagte og eventu-

elle framtidige arbeidsbehov i databasen. 

Dermed kan det opprettes uforpliktende 

kontakt utenfor de lukkede nettverkene.

– Vi etablerte karriere.no med bakgrunn 

i våre egne erfaringer med rekruttering. 

Vårt ønske er å gjøre hele det uformelle 

arbeidsmarkedet tilgjengelig for alle, av-

slutter Endre Berge.

SØK ETTER FOLK DER DE ER

Avisa Helgelendingen er en av bedriftene 

som har lyktes med en bevisst strategi i 

sin søken etter nye medarbeidere. Ifølge 

administrerende direktør og sjefredaktør  

Petter Stocke-Nicolaisen er kanalvalget  

svært viktig for å finne de riktige jobb-

kandidatene.

– Vi lager en profil på kandidaten vi søker 

etter, og en målgruppeanalyse basert på  

profilen. Så finner vi de riktige kanalene  

der vi vil bli lagt merke til av potensielle  

søkere. For å lykkes med rekrutteringen 

må vi treffe folk der de er, understreker  

Stocke-Nicolaisen.

 

Da avisen ved årsskiftet 2014 begynte å 

lete etter en digitalredaktør, opprettet de 

en egen nettside for stillingen, laget en 

video og skrev saker om hvordan det er å 

bo på Helgeland og alt som gjør området 

attraktivt.

– Ved å tenke litt utradisjonelt i rekrutte-

ringsprosessen, fikk vi langt flere søkere 

enn vi trolig hadde fått gjennom tradi-

sjonelle kanaler. Nå bruker vi alltid sosiale 

medier for å spre informasjon om ledige 

stillinger, avslutter Stocke-Nicolaisen.

Nye behov krever 
nye metoder for 

rekruttering
 

I januar 2014 gjennomførte Clarion 

Hotel The Edge i Tromsø en storstilt 

rekrutteringsprosess for å få bemannet  

det nyoppførte hotellet. 450 personer 

møtte til en omfattende jobbaudition, 

der hver jobbsøker fikk to minutter  

foran en jury. De som gikk videre, del-

tok i en felles workshop.

– Vi var seks jobbsøkere i hver gruppe 

og måtte løse oppgaver i fellesskap. 

Det ble fort tydelig hvilken rolle hver 

person inntok i arbeidsfellesskapet, 

forteller Veronica Mathisen. Hun fikk  

jobb som resepsjonist, og klatret så 

videre til stillingen som inhouse sales  

agent. 

Hotelldirektør Øyvind Alapnes forteller 

at de rekrutterer på et langt bredere 

grunnlag enn en CV. 

– Stadig flere arbeidsgivere vektlegger 

personlighet. Vi leter alltid etter per-

soner som evner å jobbe i team og har 

lidenskap for jobben og menneskene 

rundt seg. Vi rekrutterer til vår familie  

i stedet for å ansette personer til å  

bekle spesielle funksjoner. Ofte finner  

vi hverandre på sosiale medier, eller  

gjennom hotellets nettsider, avslutter 

Øyvind Alapnes. 

Hotelldirektør Øyvind Alapnes, 
Clarion Hotel The Edge  (Foto: Ronald Johansen)
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ENTREPRENØRSKAP  
SKAPER ARBEIDSPLASSER

Nyskaping, innovasjon og entreprenørskap er  
viktige forutsetninger for vekst og sysselsetting i nord.

– Entreprenørskap handler ikke bare om 

bedriftsetableringer. Det handler også om  

å utvikle et tankesett som bidrar til inno-

vasjon i eksisterende bedrifter, sier Randi 

Gjevestad Vorren i Ungt Entreprenørskap 

Finnmark. 

Kreativitet er en forutsetning for inno-

vasjon. Forskning viser at kreativitet kan 

læres. Vorren er derfor opptatt av å intro-

dusere barn og unge for entreprenørskap 

tidlig i skoleløpet. 

– Arbeidslivet etterspør unge som evner 

å ta initiativ, som tenker nytt og kreativt, 

har selvtillit og gode samarbeidsferdig-

heter. Får vi entreprenørskap på time- 

planen, vil det gi positive ringvirkninger 

for landsdelen.

STERKERE GRÜNDERKULTUR 

Norsk næringsliv står foran en omstilling. 

Olje og gass vil ikke lenger være motoren 

bak vår økonomiske vekst. For å sikre vel- 

ferden også for kommende generasjoner,  

trenger vi nye arbeidsplasser både i eksi- 

sterende bedrifter og i nyetableringer. 

– Vi er avhengig av en sterkere gründer- 

kultur for å lykkes. Her er entreprenørskap 

i skolen et viktig fundament, sier Vorren.

Entreprenørskapssatsing i skolen er en 

utmerket arena for samarbeid med lokalt 

næringsliv. Elever som driver ungdoms-

bedrifter har mentorer fra næringslivet, og  

får også mulighet til å samhandle med 

lokale næringsaktører både som kunder 

og leverandører. Samtidig får nærings- 

livet vist seg fram på ulike arrangementer  

i regi av Ungt Entreprenørskap. 
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Utfordrer unge til  
å skape bedrifter

 

Gjennom en skoleturné med film- 

produksjon, lydverksted og entrepre- 

nørskapssmie skal prosjektet BLÅTT: 

RÅTT:RABALDER inspirere nord- 

norske ungdomsskoleelever til å se 

verdiene i landsdelen. 

– Vi er opptatt av å få fram de fantas-

tiske mulighetene som finnes i nord, 

og samtidig peke på betydningen av 

både yrkesfag og høyere utdanning, 

forklarer Kjersti Eline Tønnessen Busch 

fra SALT. 

I løpet av skolebesøket får elevene  

kjennskap til hvilke ressurser lands-

delen og hjemstedet kan by på in- 

nenfor reiseliv, fiskeri-, havbruks- og  

petroleumsnæringen. Deretter skal de  

i grupper komme med forslag til hvil-

ken bedrift de vil etablere, og kartlegge 

hva slags kompetanse denne trenger.  

– Kreativiteten blomstrer. Blant for-

slagene finner vi alt fra utnyttelse 

av bevegelsesenergi, algeoppdrett og  

etablering av et kunnskapssenter til  

kråkebolleakupunktur og produksjon 

av iPhone-deksel av uerskinn, sier 

Tønnessen Busch. 

Hovedsponsorer er Norsk olje og gass  

og Nærings- og fiskeridepartementet. 

Prosjektet har en varighet på tre år.

– Under Nordnorsk Gründercamp i regi av 

Ungt Entreprenørskap Finnmark, Troms  

og Nordland i fjor høst, hadde vi et tett 

samarbeid med næringslivet i fylkene. 

Statoil, Ascella, Cermaq og Multiconsult 

var blant bedriftene som fikk vist ung-

dommen hvilke muligheter som ligger i 

landsdelen, forteller Vorren. 

Effekten av entreprenørskap i utdanning  

er godt dokumentert. Over 20 ulike forsk- 

ningsprosjekter er gjennomført, blant an- 

net undersøkelsen Ungdomsbedrift og 

entreprenørskap, som viser at 33 prosent 

av unge som har drevet ungdomsbedrift 

påtar seg lederansvar i arbeidslivet, mot 

25 prosent i kontrollgruppen. De som har  

drevet ungdomsbedrift har også 50 pro-

sent høyere etableringsrate enn andre. 

I Finnmark er ambisjonene høye. Målet 

er å bli best i Norge på entreprenørskap 

og gründervirksomhet blant unge. Denne 

entreprenørskapssatsingen er et samar- 

beid mellom mange aktører. Fylkeskom- 

munen, SpareBank 1 Nord-Norge, Scandic  

og Goliat er blant hovedsamarbeidspart-

nerne til Ungt Entreprenørskap Finnmark. 

 

SATSER PÅ KREATIVITET I FINNMARK 

Etter å ha studert utenfor hjemfylket i  

mange år flyttet Lone Hegg nordover  

igjen med en drøm om å skape sin egen 

arbeidsplass. I 2009 startet hun bedriften  

Kreativ Industri i Vadsø. Ett år senere ble 

partner Marit Vambheim med på laget. 

– Marit og familien flyttet til Vadsø fra 

Bergen. De mulighetene Kreativ Industri  

og gründermiljøet i Finnmark gir er sterkt 

medvirkende til at familien stortrives her 

nord, forteller Hegg. 

Selv tok hun etter et par års drift mann og 

barn med seg og flyttet 50 mil vestover til 

Alta. Der etablerte hun et avdelingskontor 

for bedriften. Kreativ Industri har i dag tre 

ansatte i Vadsø og fire i Alta. 

– Jeg er stolt over å ha skapt en kunn-

skapsintensiv arbeidsplass som er attrak-

tiv også for andre som ønsker å bosette 

seg i Finnmark, forteller Hegg. 

Kreativ Industri er et litt utradisjonelt kon- 

sulentfirma hvor forretningsideen er tuftet 

på kreativitet som gir resultater. 

– Vi er alltid på søken etter mulighetsrom  

og utvikling. Med solid fagkompetanse  

i bunnen, kreative ansatte og en utvik- 

lingsorientert bedriftskultur, bidrar vi til  

innovasjon for våre kunder, forklarer Hegg. 

Den nå seks år gamle bedriften leverer  

tjenester innenfor forretningsutvikling,  

markedsplanlegging, rekruttering, utred-

ninger og prosjektledelse for kunder i både 

privat og offentlig sektor.

Kreativt prosjekt inspirerer unge  
gründerspirer. (Foto: Kjersti E.T. Busch )
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Lone Hegg 

Gründer av  

Kreativ Industri

Foto: Marie Louise Somby
Randi G. Vorren 

Daglig leder i Ungt  

Entreprenørskap Finnmark

Foto: Maiken Seim Vorren



TRE OM  
REKRUTTERING
Vi har bedt tre ledere i landsdelen 
dele sine tanker om rekruttering. 

Til tross for et stramt arbeidsmarked  

er DIPS en attraktiv arbeidsgiver.  

Vi tør å by på oss selv og bruker  

både alvor og humor i rekrutter- 

ingskampanjene våre. Vi har lyktes  

med å beskrive arbeidshverdagen  

hos oss, og det trigger folk til å søke.  

DIPS er opptatt av å være synlig  

der folk er, og bruker derfor sosiale  

medier aktivt. I tillegg treffer vi alltid  

spennende kandidater på utdan- 

ningsmesser og karrieredager. Vi er  

nøye med å ivareta kompetanse- 

aspektet ved ansettelser, og kjører  

alltid en grundig søknadsprosess  

med bruk av oppgaver og person- 

lighetsprofiler. 

Vår største utfordring er å rekrut-

tere ingeniører, særlig i Tromsø. I 

Narvik er situasjonen bedre siden 

byen utdanner byggingeniører. Jeg  

har tro på økt samarbeid til det beste  

for bransjen nå som utdannings- 

institusjonene i de to byene slås 

sammen. Vi har til enhver tid ti pro-

sent lærlinger hos oss. På tømrer- 

siden er tilgangen god, mens vi  

ser behov for økt rekruttering til 

betongfag. Det er også vanskelig å 

få tak i malere, flisleggere og rør-

leggere til våre prosjekter. Kanskje 

bør bransjen bli flinkere til å tenke 

talentutvikling? Stipendordninger og  

videreutdanning er gode virke- 

midler i så måte.

Gunn Pettersen
HR-leder i DIPS

Foto: Simen G. Fangel

Arild Østgård
Adm. dir. i Bjørn Bygg

Foto: Peab

Sorrisniva er en opplevelsesbedrift 

i Alta, og driver blant annet verdens 

nordligste ishotell. Vi rekrutterer helst 

fra nærmiljøet. Lokal arbeidskraft 

jobber godt og har hjertet med seg i 

jobben. Vi gir lokal ungdom mulig-

heten til å bli kjent med bedriften i 

ung alder, og oppfordrer dem som 

ser for seg en framtid hos oss til å 

skaffe seg relevant fagkompetanse. 

Drømmemedarbeideren har solid 

fagkompetanse i bunnen, kombi-

nert med gode lokalkunnskaper. God 

rekruttering til reiselivsbransjen blir 

viktig for Nord-Norge framover. Vi 

trenger flere ben å stå på enn oljen.

Tor Kjetil Wisløff
Daglig leder i Sorrisniva

Foto: Sorrisniva AS
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You're only as good as  
the people you hire. 

Raymond Albert Kroc
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