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Ferdig

HELSE-
ARBEIDER: 
Lærling 
Synnøve Karlsen 
er klar for 
arbeidspraksis i 
Irland.     SIDE 9

FINSK SJEF: 
Møt Jyri 
Rantanen, 
Yaras 
nye sjef i 
Glomfjord. 
     SIDE 10-11

UNG 
VETERAN: 
Karin 
Sandmark 
skal lede 
ISS i Meløy. 
            SIDE 3
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 Etter 2 ½ år med intens 
anleggsvirksomhet, 
er REC Wafers nye 
produksjonsanlegg
ferdig. Kantine med 
sunn MBS-mat er et 
høydepunkt for staben, 
mens parken kan
glede seg over bedre 
parkeringsforhold.  SIDE 4-5
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I løpet av høsten har BIS 
Production Partner takket 
av en profilert og trofast 
medarbeider. Lindor 
Lorentzen har nemlig gått av 
med avtalefestet pensjon.
- Hehe, jeg har nok å 
gjøre, ser du, her er det 
full rulle, knegger Lindor 
når vi ringer ham midt i 
revyforberedelsene.
- Først Ørnesrevyen, så 

Takk For seg i Bis
Lindor gikk av, Kim-
Rune gikk til Mono, 
Gunnar flyttet hjem. 
Nytt fra BIS.

Lindor Lorentzen er blitt pensjonist 
etter 29 års tjeneste i Glomfjord 
Industripark.

Russerevyen, så her går det 
unna!
- Du blir revymann på heltid, 
nå?
- Neinei, det har jeg jo ikke 
tid til! Nå må jeg snart i 
skogen også, det skal hugges 
ved for neste vinter. Og så 
skal jeg reise og se meg litt 
rundt i verden sammen med 
samboeren, forteller Lindor, 
som rakk 29 år på post for 
Hydro og Bis i Glomfjord 
Industripark, senest som 
verkstedleder.
- Jeg har fått prøve det aller 
meste i bedriften, og jeg 
hadde jo ikke blitt der i 29 

år hvis det ikke var for at jeg 
trivdes veldig godt!
En annen kar som takket 
for seg i høst var Kim-Rune 
Holdahl, som jobbet som 
elektriker i BIS i ett år før 
han nå har samme stilling i 
REC Wafer Mono. Holdahl 
bor på Grimstad i Gildeskål, 
men er opprinnelig fra 
Leknes. 33-åringen jobbet i 
mange år som skipselektriker 
i Nordsjøen før han kom til 
industriparken i 2007.
Gunnar Hafsmo (43) har også 
avsluttet sitt arbeidsforhold 
til BIS – etter to år er han 
tilbake i hjemkommunen som 

rørlegger og mekaniker ved 
Rødøy Slip og Marina på 
Nordvernes.
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60 år
Torstein Pedersen, REC Wafer Mono, 4. februar
Robert Wollbakk, Yara Glomfjord, 1. mars

55 år
Einar Gjersvik, Yara Glomfjord, 26. februar
Kjell Aage Hagland, MBS, 25. mars

45 år
Torunn-Aina Bjørklund, Yara Glomfjord, 14. februar
Hans-Petter Eriksen, Yara Glomfjord, 31. mars
May-Liss Olsen, Yara Glomfjord, 31. mars
Johnny Bakke, REC Wafer Multi, 18. mars
Ingvar Egil Olaisen, REC Wafer Multi, 25. mars
Roger Storeng, REC Wafer Multi, 26. mars

40 år
Tor Arne Fagerli, REC Wafer Mono, 3. februar
Siv Heidi Larsen, Meløy vgs., 13. februar
Tore André Olsen, REC Wafer Multi, 13. februar
Anita Sannes, REC Wafer Multi, 25. februar
Roger Endresen, REC Wafer Multi, 6. mars
Øyvind Jenssen, REC Wafer Multi, 7. mars
Ellen Amundsen, REC Wafer Multi, 14. mars

35 år
Øyvind T. Haukland, MBS, 2. mars
Johnny Hansen, REC Wafer Multi, 17. februar

30 år
Jannicke S. Nygård, REC Wafer Multi, 18. februar
Anders Leiråmo, REC Wafer Multi, 11. mars

25 år
Aleksander Skaugvoll, REC Wafer Mono, 17. februar
Christer Kolvik, Yara Glomfjord, 28. mars
Ole Thomas Taraldsen, SiC Processing, 13. februar
Vebjørn H. Hansen, BIS Production Partner, 24. februar

60 år: Robert Wollbakk i Yara 60 år: Torstein Pedersen i REC

45 år: May-Liss Olsen i Yara 45 år: Johnny Bakke i REC

40 år: Tor Arne Fagerli i REC 40 år: Anita Sannes i REC

35 år: Johnny Hansen i REC

- Dette blir kjempespennende! Jeg 
har gledet meg til å skulle ta kontakt 
med nye og store kunder som er 
kommet til mens jeg har vært ute i 
permisjon, forteller den opprinnelige 
trondheimsdamen som har bodd i Meløy 
siden 2004.

BEDRE KVALITET
For tilbake etter ett års fødselspermisjon 
gikk ikke Karin Sandmark tilbake til 
sin tidligere jobb som driftsassistent for 
ISS i Glomfjord. Nei, nå leder hun hele 
avdelingen, som har 15-20 ansatte, først 
og fremst i Meløy, men også Gildeskål.
- Siden sist har vi fått SiC Processing 
som kunde, og betydelig større oppdrag 
ved REC Wafer Mono - vi skal stå for 
renhold av administrasjonen og kantina 
der. I tillegg er det kommet til flere nye 
servicemedarbeidere, forteller Karin.
- Viktig for meg nå blir å fokusere på 
det daglige renholdet vi gjør, og heve 
kvaliteten på dét enda mer.

ISS-VETERAN
Ung på alder, kan man si, men 
26-åringen er som veteran å regne i 
serviceselskapet som har hovedbase i 
København og har over 550.000 ansatte 

karin er ny iss-sjeF
Ung på alder, men veteran 
i bransjen – nå skal Karin 
Sandmark (26) lede ISS i Meløy.

- Kjempespennende! Aller viktigst er det å ha 
fokus på enda høyere kvalitet på de tjenestene 
vi leverer, mener Karin Sandmark, som er ISS’ nye 
avdelingsleder i Meløy og Gildeskål.

i 52 land. 
- Ja, jeg har jobbet i ISS siden jeg gikk ut 
av videregående. Først på daglig renhold 
for eksempel i kjøpesentre, deretter på 
temporært/periodisk renhold på ulike 
bedrifter og institusjoner. Deretter jobbet 
jeg i Hammerfest i forbindelse med 
Snehvit-utbyggingen, før jeg kom til 
Meløy. 
Underveis har Karin også skaffet 
seg fagbrev i renholdsfaget, og hatt 
posisjoner som teamleder og altså 
driftsassistent i Glomfjord. Siden i 
januar i år er hun avdelingsleder for 
virksomheten i Meløy/Gildeskål. 
 
SKOLERING VIKTIG
- Nå må jeg oppdatere meg på den 
faglige delen – jeg har det faglige 
ansvaret på en litt annen måte en 
forgjengeren min, siden jeg har 
fagbakgrunn fra renhold, opplyser hun. 
Forgjengeren var Trine Solhaug, som 
nå har forlatt ISS til fordel for jobb i 
Gildeskål kommune. 
- Nå blir det min jobb å bygge videre på 
de gode relasjonene som Trine fikk med 
våre kunder. 
- I tillegg er det viktig å satse på videre 
skolering av våre medarbeidere. ISS har 
en stor fagavdeling for intern opplæring, 
så der er mulighetene gode, fastslår 
Karin Sandmark, som skal jobbe 20 
prosent administrativt og 80 prosent ute 
i drift.

Industrifolk gratulerer parkansatte som har 
runddag i perioden februar og mars.

Industrifolk    

graTulerer
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Så er det gigantiske, nye 
produksjonsanlegget til REC Wafer 
flyttet inn i og tatt i bruk, og vi tar vel 
ikke for hardt i når vi hevder at selve 
rosinen i pølsa for staben, det må være 
den nye og flotte kantina?

VIKTIG VELFERD
- Her er det sitteplass til 100 personer, 
og foruten at dette blir kantine for om 
lag 180 ansatte, kan lokalet brukes til 
allmøter og ulike markeringer, forteller 
personalsjef Vivian Svendsgård i REC 
Wafer Mono.
Industrifolk er tilstede når hun og svært 
mange andre blide ansatte spiser sitt aller 
første måltid i den splitter nye kantina.
- Her får alle et godt mattilbud, enten de 
går skift eller ordinær dagtid. De ansatte 
trekkes et beløp pr. dag, og siden dette er 
et lite beløp i forhold til de kostnadene 
bedriften har med kantinedriften, 

rosinen i pølsa
- Vi ønsket helt fra starten 
sunne alternativer til loff og 
nugatti, og dét har vi fått, sier 
de ansattes mann. 
- Veldig bra at kantina driftes 
av dyktige folk fra MBS, mener 
personalsjefen.

må dette sies å være et stort og viktig 
velferdstilbud for de ansatte, fastslår 
Vivian.

VILLE HA SUNN MAT
- Klart dette er viktig for trivselen! Jeg 
har jobbet i bedriften i mange år, men i 
dag er første gangen at jeg ikke har måttet 
gå utendørs for å komme meg til kantina! 
Smiler operatør Olav André Martinussen.
Ja, for den gamle SiNor-staben 
hadde matrom i den gamle 
administrasjonsbrakka. Senere ble det 
satt opp egen kantinebrakke like ved, og 
i det meste av extension-perioden siden 
sommeren 2007 har produksjonsfolkene 
ruslet til kantina i den store brakkeriggen 
foran REC Wafer Multi når magen har 
rumlet.
Tillitsvalgt Thomas Knutsen er også 
veldig fornøyd.
- Trivselsgruppa i bedriften har fokus på 
kosthold og fysisk fostring, og helt fra 
planleggingen startet har vi ønsket oss 
sunne alternativer til loff og nugatti. Her 
er det grovbrød og lette dressinger, så 
dette ser veldig bra ut! mener Thomas.

FELLES BLE UAKTUELT
REC Wafer Mono har med dette fått en 
pen, romslig og praktisk kantine, der 

den kommende ”verandaen” på utsiden 
neppe kan anføres som noe minus. Og 
ved inntak av måltider får de ansatte full 
uttelling av god utsikt gjennom de svære 
glassflatene som preger fasaden til det 
nye REC-bygget.
- Det var jo tidligere snakk om å bygge 
en stor og felles kantine i industriparken. 
Men da var allerede vår utbygging i 
gang, så det ble for sent for oss. Dessuten 
er det viktig i vår produksjon å ha kort 
vei til kantina – operatørene må spise 
lunsj i forhold til når det passer med 
produksjonen, forklarer Vivian.

…MEN MBS LIKEVEL
Det er et drøyt år siden MBS renoverte 
hovedkantina på Øvre Område, og 
servicebedriften har hatt som mål å selge 
stadig flere kantinetjenester bredt i hele 
parken. Nå er altså kantinesjef Kai Nymo 
og de andre så til de grader inne i Mono-
varmen.
- Klar dette er et viktig oppdrag for 
oss – driften av denne kantina utgjør 
1,5 årsverk for oss, smiler Kai på 
åpningsdagen.
- For oss er det veldig bra at MBS drifter 
kantina fra A til Å, mener Vivian.
- Dette er deres kjerneområde, og nå er vi 
sikret dyktige folk som vet hva de gjør! 

slik at de 
skal lære å 
kjenne ulike 
fabrikker, så i 
utgangspunktet 
blir jeg her i 3 
år, forteller Jyri, 
som altså har 
overtatt som 
lokal Yara-sjef 
etter Pål Hestad.

Den nye Mono-kantina har en kapasitet på 100 sitteplasser, og driftes av Meløy BedriftsService.

Mye sunt å velge i for Erlend Steffensen (nærmest) og Sten Dahl på 
åpningsdagen i Mono-kantina.

Spennende å se hvilke varmretter som er under lokkene! Torstein Pedersen 
(f.h.), Bjørn Espen Kristensen og Tore Eilertsen.

Lærling Anne Line Bruvold har fått betydelig bedre 
arbeidsforhold i resepsjonen i det nye produksjonsanlegget 
til REC i Glomfjord.

Flere små og praktiske møterom – her er det Anne Line 
Bruvold (f.v.) Vivian Svendsgård, Erlend Steffensen og Stina 
Brattøy som samles til en ad-hoc-prat.

Glass og lys, lys og glass – det 
er administrasjonslokalene.

Jyri Rantanen, Yaras nye fabrikksjef, 
smiler av tendensen til sol bakom 
fjellene. Og han smiler på grunn av den 

jyri liker lyseT
- Jeg er overrasket over hvor 
mye lys det er, jeg trodde 
mørketida varte lengre!

gode mottakelsen han har fått siden 
ankomsten til Glomfjord for kun få uker 
siden.

TAKKER FOR HJELP
- Jeg har fått mye støtte til å løse 
forskjellige ting i forbindelse med 
oppstarten. Nå blir det jo etter hvert 
mange som vet hvem jeg er, og det vil ta 
tid for meg å bli kjent med alle, men folk 
er veldig vennlige mot meg og min kone. 

Og jeg er overrasket over hvor lyst det 
er! Jeg trodde det var mindre dagslys og 
lengre mørketid!
Forteller 45-åringen fra byen Pori 
(Bjørneborg) på den finske vestkysten, 
en by med drøyt 80.000 innbyggere 
beliggende om lag 15 mil nord for Turku 
(Åbo) på sørvestkysten av vårt naboland 
i øst. Nå har han og kona flyttet til Meløy 
og Glomfjord – han som fabrikksjef, hun 
studerer.

SPRåK-UTFORDRING
- Hvis det er greit for deg, gjør vi 
intervjuet på engelsk denne gangen? 
I denne første tiden må jeg få lov til å 
kombinere litt mellom språkene engelsk 
og norsk/svensk. Det er klart det blir en 
utfordring for meg som leder at jeg nå 
ikke kan bruke mitt eget språk, men det 
skal gå bra – dere nordmenn snakker jo 
veldig godt engelsk!
Jyri er kjemiingeniør fra University 

of Technology i Helsinki. Etter endt 
utdanning gikk turen til hjembyen Pori 
og arbeid ved produksjonsanlegget til 
Kemira Pigments, som i dag eies av 
Sachtleben Pigments. Senere har han 
blant annet vært fabrikksjef ved det som 
nå er Yaras anlegg både i Harjavalta og 
Kokkola, der han nå kommer fra. I en 
periode på tre år jobbet han også for Det 
Norske Veritas Certification i Helsinki.
- Yara ønsker å sirkulere fabrikksjefene 

Finsk sjef: Jyri Rantanen 
(45) fra Pori i Finland er Yara 
Glomfjords nye sjef.

Fornøyd og kompetent kjøkkenlag på åpningsdagen: Nina Vindvik (f.v.), Kai 
Nymo, Stian Wiklund Pedersen (representant for Bama, frukt og grønt), og 
Gøran Kimsaas (representant for Asko, Norgesgruppen).
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Som én av hele 71 personer mottok Safet 
rett før jul fortjent fagbrev under den 
tradisjonelle fagbrevutdelingen i regi av 
Opplæringskontoret, MBS.
- Jeg har hatt muligheter til dette 
tidligere, men det er aldri blitt tid til det. 
Man står jo litt sterkere med fagbrev, 

saFeT smilTe For FagBrev
- Litt artig å forstå enda mer 
av bakgrunnen for ting jeg 
egentlig har jobbet med i alle 
år! smiler Safet Omercevic 
(36). Etter å ha jobbet i 
waferproduksjonen nesten 
siden ScanWafer-oppstarten, 
har han tatt fagbrev.

sier den sympatiske bosnieren, som er 
produksjonsleders avløser på skift 1 hos 
REC Wafer Multi.
I kantina på Øvre fikk han både musikk, 
god mat og samvær med en rekke andre 
fagbrevmottakere. Tilstede var blant 
andre også NAV-sjef Jan Inge Vibe, 
ordfører Arild Kjerpeseth, MVS-rektor 
Roar Jensen, fylkets fagopplæringssjef 
Gunnar Pedersen, representanter fra 
administrasjonen i Meløy kommune og 
selvsagt staben ved Opplæringskontoret i 
Meløy BedriftsService.

FLYKTET TIL NORGE
Safet Omercevic er gift, har en sønn 
og kom som flyktning til Glomfjord i 
1995. Utdannet som jordbrukstekniker 
i hjemlandet Bosnia, og med øvrig 

bakgrunn fra taklegging gjennom 
familiebedriften. Og ikke minst:
- I perioden 1991-95 jobbet jeg i 
spesialstyrkene til politiet, og fikk etter 
dette opphold på humanitært grunnlag 
i Norge. I Meløy jobbet jeg først med 
kommunalt gartnerarbeid og deretter for 
entreprenør Leif Martin Hansen, før jeg 
kom til ScanWafer (i dag REC Wafer 
Norway, Glomfjord Multi).
Og der har han altså blitt, og har nå også 
på plass fagbrev i Fagoperatørfaget, 
kjemisk teknisk industri.

ØKT ETTERSPØRSEL
- Det er fortsatt stor interesse for å 
ta fagbrev, ikke minst blant voksne 
arbeidere som allerede står i arbeid, 
opplyser Finn-Åge Pettersen ved 

Opplæringskontoret, MBS.
- Aktiviteten er voldsom i vårt område 
når hele 75 personer før jul fikk fagbrev 
og svennebrev. Til sammenlikning delte 
opplæringskontoret på Fauske ut ”bare” 
38, forteller han.
Og selv om det er naturlig å forvente 
at de siste års sterke etterspørsel 
etter lærlinger i industriparken etter 
hvert skal avta noe, betyr dette neppe 
mindre aktivitet på det som er et viktig 
forretningsområde for MBS.
- Nei, nå øker etterspørselen fra ansatte 
i Meløy kommune, der vi fra i fjor 
sommer administrerer lærlingene.
- Blant annet er det stor interesse 
for et kommende kurs for barne- og 
ungdomsarbeiderfaget, forteller Finn-
Åge.

Safet Omercevic har jobbet ved REC Wafer Multi i langt mer enn 10 år. Nå har han bevis i glass og ramme 
på at han virkelig kan jobben sin. Her gratuleres han av fylkets fagopplæringssjef Gunnar Pedersen.

Fikk fagbrev: Andreas Stensland i elektrikerfaget. Fikk fagbrev: Raymond Andersen i 
Fagoperatørfaget, kjemisk teknisk industri.

Fikk fagbrev: Thomas Antonsen i 
Fagoperatørfaget, kjemisk teknisk industri.

Fikk fagbrev: Hans-Christian T. Gjelseth i 
Fagoperatørfaget, kjemisk teknisk industri.

Fikk fagbrev: Jan Erik Magnussen i 
Fagoperatørfaget, kjemisk teknisk industri.

Fikk fagbrev: Stein Tore Nordbye i 
Fagoperatørfaget, kjemisk teknisk industri.

Fikk fagbrev: Thomas Johan B. Pedersen i 
Fagoperatørfaget, kjemisk teknisk industri.

Fikk fagbrev: Sven-Martin Rendal i 
Fagoperatørfaget, kjemisk teknisk industri.

Fikk fagbrev: Espen Andreas Selstad i 
Fagoperatørfaget, kjemisk teknisk industri.

Fikk fagbrev: Reidar André H. Wenberg i 
Fagoperatørfaget, kjemisk teknisk industri.

Fikk fagbrev: Frank Andreassen i 
industrirørleggerfaget.

Fikk fagbrev: Heidi Ringøy i institusjonskokkfaget.

Fikk fagbrev: Vedad Rihic i Fagoperatørfaget, 
kjemisk teknisk industri. 

Fikk fagbrev: Petter H. Olsen i kjemiprosessfaget. Fikk fagbrev: Rita Synnøve Jensen i kontorfaget.

Fikk fagbrev: Geir Mesøy i logistikkfaget. Fikk fagbrev: Jim Egil Hanssen i 
materialadministrasjonsfaget.

Fikk fagbrev: Janne Jonassen i 
materialadministrasjonsfaget.

Flere FagBrev bla om...
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AMBULANSEFAGET
Jan Grytvik

AUTOMATIKERFAGET
Bjørn Cato Hansen
Dan Børge Riis Lakså
Nicklas Neverdal
Markus Håkon Sletteng

og her er 
navnene…
Under den tradisjonelle 
fagbrevutdelingen som 
avsluttet 2009, ble det delt ut 71 
fagbrev og 4 svennebrev. Her er 
fag og navn:

AUTOMATIKKMEKANIKERFAGET
Jacob Olai Næss

BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET
Iselin Larsen Myhre

BILFAGET, LETTE KJØRETØY
Rune Brattbakk

ELEKTRIKERFAGET
Tommy Barvik Bergli
Sindre Sundby Fallmyr
Kim-Arne Grøneng
Sindre Olai Kibsgård
Espen Moland
Andreas Stensland

FAGOPERATØRFAGET, KJEMISK- TEKNISK 
INDUSTRI
Raymond Andersen
Thomas-André Antonsen
Jan-Erik Fagerli
Sten Erik Høgås Forsmo
Hans-Christian Tinnan Gjelseth
Tommy Heian
Kristian Andreas Sørli Holtmo

Mads Kristensen
Stian Kristensen
Richard Krogh
Frank Ove Lorentsen
Ivan Fredrik Løvik
Jan Erik Magnussen
Iver- Andre Marken
Stein.Tore Norbye
Cato Norum
Tom Erik Olsen
Safet Omercevic
Thomas Johan Bloch Pedersen
Sven-Martin Rendal
Espen Andreas Selstad
Bjørn-Sture Solhaug
Roger Arnfred Storeng
Reidar Andre Heitmann Wenberg
Vedad Rihic

HEISMONTØRFAGET
Brian Brun

INDUSTRIMEKANIKERFAGET
Frank Olav Lorentzen
Emil Andreas Skavik
Jim Erlend Steindal 

DAMEFRISØRFAGET
Hege Kristin Gjelseth Brun
Kristina  Ragnvaldsen

TØMRERFAGET
Fred Karstein Gove Myrås
Kenneth Torrissen Ovesen

FagBrev:

svenneBrev:HELSEARBEIDERFAGET
Solveig Danielsen

INDUSTRIRØRLEGGERFAGET
Frank Andreassen
 
INDUSTRITEKSTILFAGET, FISKEREDSKAP
Jens Petter Torrissen

INSTITUSJONSKOKKFAGET
Heidi Ringøy

KJEMIPROSESSFAGET
Bjørn Andre Breivik
Jostein Løveid Hansen
Martin Haugberg
Georg Hermannsen
Magnus Kristensen
Mads Olsen
Petter Hjelmseth Olsen
Kristian Torrissen Ovesen
Dan Roger Rodal
Mikael Sandvær
Ørjan Solbakken

KONTORFAGET
Rita Synnøve Jensen

LOGISTIKKFAGET
Geir Mesøy

MATERIALADMINISTRASJONSFAGET
Jim Egil Hansen
Janne Evy Anne Jonassen
Kjetil Gunnar Kristensen
Roy Thomas Ødegård

OMSORGSARBEIDERFAGET
Tonje Åsvang Halvorsen
Monika Sandberg

PLATEARBEIDERFAGET
Lars-Reidar Jensen

RENHOLDSOPERATØRFAGET
Rigmor Eliassen
Randi Johansen
Randi Mesøy
Mota Gabriel Alberto Santana

Kilde: Meløy BedriftsService

NAV-sjefen: - Skaff dere kompetanse, vær tilstede 
på jobben og ta vare på helsa deres! formante Jan 
Inge Vibe.

Fikk fagbrev: Kjetil Kristensen i 
materialadministrasjonsfaget.

Fikk fagbrev: Roy-Thomas Ødegård i 
materialadministrasjonsfaget.

Fikk fagbrev: Monika Sandberg i 
omsorgsarbeiderfaget.

Fikk fagbrev: Lars-Reidar Jensen i 
platearbeiderfaget.

Fikk fagbrev: Rigmor Eliassen  i 
renholdsoperatørfaget.

Fikk fagbrev: Randi Johansen i 
renholdsoperatørfaget.

Fikk fagbrev: Randi Mesøy i 
renholdsoperatørfaget.

Fikk fagbrev: Mota Gabriel Alberto Santana i 
renholdsoperatørfaget.

Fikk fagbrev: Fred Karstein G. Myrås, svennebrev 
i tømrerfaget.

- Nå har jeg fått pass og politiattest 
og helsekort og reiseforsikring, så nå 
gjenstår det bare å pakke! forteller 
20-åringen som er klar for spennende 
arbeidspraksis i Irland.
- Og jeg som pleier å pakke hele 
klesskapet når jeg skal være borte i 1 uke 
– hvordan blir det da med 3 måneder?!

IRLAND BEST
Nå reiser hun sammen med to andre 
utvalgte, finansiert av de såkalte 
Leonardo-stipendene, som skal bidra til 
arbeids- og kulturutveksling for unge 
mennesker i EU.
- Først ble jeg forespurt om Spania, men 
jeg er glad det ble Irland. Jeg har vært 
i Dublin før, og likte meg der, og så er 
det helt pyton å jobbe i varmen, så det er 
greit det ikke ble Spania, mener hun.
Selvsagt veldig spent på tre måneder i 
jobb som helsearbeider i et fremmed land 
der hun risikerer at mye er annerledes 
hjemme, der hun er lærling på andre året 
i helsesektoren i Meløy kommune.

KLART JOBBVALG
Etter grunnkurs og videregående kurs i 
Glomfjord fikk Synnøve lærekontrakt 
i oktober 2008, og har tilbragt 
seksmånedersperioder i arbeid ved 
henholdsvis Ørneshaugen med eldre og 
Mosvold Hus 1 med barneavlasting. Nå 
er hun ferdig med en likelydende periode 
i hjemmetjenestene.
- Etter Irland skal jeg til sykehjemmet, 

men senere har jeg lyst til å få meg jobb 
på Mosvoldtunet og jobbe med psykisk 
utviklingshemmede, sier hun klokkeklart.
- Det er veldig givende arbeid. Denne 
pasientgruppen trenger min hjelp til 
alt, og når jeg kommer hjem etter en 
vakt føler jeg at jeg har utført noe bra 
den dagen. I hjemmetjenestene er det 
veldig hektisk med tidspress, og på 
sykehjemmet er rutiner veldig viktig. På 
Mosvoldtunet kan man legge egne planer 
og komme seg ut sammen med brukerne, 
mener hun.

GLEDER SEG
Men først altså Irland, og senere i år 
fagprøve. 
- Jeg er forberedt på at Irland kan være 
veldig forskjellig fra Norge, man hører 
jo historier om hvordan det kan være i 
helsevesenet i andre land. Men det blir 
utrolig flott å lære hvordan de jobber, 
lære språket og bli kjent med landet.
I forbindelse med oppholdet er det 
nemlig laget et eget kulturprogram, med 
mange opplevelser.
- Spesielt artig blir det å oppleve 
nasjonaldagen, St. Patricks dag 17. mars, 
med parader og kostymer, det har jeg 
gledet meg til!
Det er opplæringskontorene i Nordland 
som annethvert år søker og deretter 
fordeler de tildelte Leonardo-stipendene. 
Nå er det altså Synnøve Karlsen 
fra Neverdal som er valgt ut og får 
spennende utenlandsopphold.

koFFerTen 
pakkeT
- Glad det ble Irland og 
ikke Spania, det er pyton 
å jobbe i varmen! Smiler 
Synnøve Karlsen. Nå pakker 
helsearbeideren kofferten 
for å tilbringe tre måneder av 
læretiden utenlands.

Synøve Karlsen fra Neverdal er klar for tre 
spennende og lærerike måneder i Irland.



10 11

Dette svarer den nye Yara-sjefen når 
Industrifolk spør hvordan tidligere 
ansatte under 45-åringen trolig ville ha 
beskrevet ham.
- Ja, jeg er opptatt av sikkerhet. 
Glomfjord-fabrikken virker å være langt 
framme, men det finnes alltid ting man 
kan bli bedre på, mener Jyri Rantanen, 
finnen som med solid Kemira GrowHow 
og Yara-bakgrunn fra hjemlandet nå har 
overtatt ledelsen av gjødselgigantens 
produksjonsanlegg i Glomfjord.

KJENNER NORGE 
For nå er byttet gjort. Pål Hestad har 
gjort tysker av seg, mens Jyri Rantanen 
er blitt nordmann ved å ”overta” 
milliardomsetning, staben på knapt 170 
og produksjonen av mineralgjødsel i 
Glomfjord Industripark.

prio 1: sikkerheT
- Den dagen man ikke 
fokuserer på sikkerhet, er det 
mange ting som begynner å 
bevege seg i feil retning. Jeg 
er målrettet, systematisk og 
opptatt av nettopp sikkerhet. 

- I en periode da jeg jobbet for Det 
Norske Veritas, tilbragte jeg også en 
periode i Oslo. Norge er et vakkert 
land der jeg liker meg godt, jeg har litt 
kjennskap til språket og dessuten er 
Finland og Norge nokså like, kulturelt, 
forklarer han som bakgrunn for sitt ja da 
Yara-ledelsen ba ham overta Glomfjord.
- Erfaringen min fra både Kemira 
GrowHow og Yara, som nå er ett selskap, 
håper jeg kan gjøre at jeg kan kombinere 
det beste fra begge. Staben her vil nok 
oppfatte meg som målrettet, systematisk 
og opptatt av sikkerhet.

LEDERENS JOBB
Et høyt nivå på sikkerhet er dermed 
det han nevner først når vi spør ham 
om hovedmålene hans for det som i 
utgangspunktet blir 3 år i sjefsstolen i 
Glomfjord.
- Foruten dette dreier det seg om å nå 
våre budsjettmål og holde våre løfter om 
det vi skal produsere, mener han.
- Størrelsen på staben, er den som den 
skal være nå, slik du ser det?
- Hovedmålet for oss er en god 
produksjon, og ha så lave kostnader 
pr. tonn gjødsel som mulig. Husk at 
produktiviteten kan økes også ved å øke 
produksjonen, sier han.

- At enkeltoppgaver kan organiseres 
annerledes når noen for eksempel går 
av med pensjon, det er slike vurderinger 
enhver leder må gjøre, hele tiden. Vi 
må hele tiden tenke forbedringer, og de 
forbedringene vi kan gjøre uten store 
investeringer, er spesielt velkomne.

MYE UTE
Yaras første utenlandske fabrikksjef 
i Glomfjord er også opptatt av 
kompetanse.
- Ja, dersom kompetansen er høy eller 
økes, da kan produksjonen kanskje økes. 
Dette er viktig for meg å legge til rette 
for som leder, men den enkelte må også 
ta ansvar for å øke sin kompetanse. Jeg 
selv er et eksempel på dette – nå må jeg 
sørge for å øke min kompetanse ved 
å sette meg godt inn i produksjonen i 
Glomfjord.
- Nettopp – blir du en fabrikksjef som 
er mest på kontoret ditt, eller mest ute i 
anleggene?
- Jeg må nok være litt på kontoret, men 
skal forsøke å være mest mulig ute i 
fabrikken.
- For meg er det nemlig viktig å møte 
folk og snakke, på norsk, om hva de 
tenker og hvilke utfordringer de har i 
jobbene sine, sier Jyri.

- Glomfjord-fabrikken virker å være langt framme på sikkerhet, men det 
finnes alltid ting man kan bli bedre på! mener den nye fabrikksjefen.

- Forhåpentligvis skal jeg klare å kombinere det beste av det jeg har med meg fra både Kemira GrowHow og Yara, forteller Jyri Rantanen, som har jobbet sine 
første uker som Yara-sjef i Glomfjord.

- Jeg må være litt på kontoret, men det er viktig å være ute i fabrikken og 
møte folk og snakke, på norsk, om hva de tenker og hvilke utfordringer de 
har i jobbene sine.

Knut og Raymond har hatt 
sjefsjobbene i den svært hektiske 
perioden med stor-utbygging av 
produksjonsanlegget til tidligere 
REC SiTech. Knut oppgir da 
også dette som en årsak til sin 
avgang.
- Jeg ønsker å prioritere familien 
høyere i tiden som kommer. 
Det har nærmest vært jobb 

To mono-sjeFer 
sluTTer

Knut Fygle og Raymond 
Jensen har fratrådt 
som produksjonssjef 
og logistikksjef i REC 
Wafer Mono. Begge er 
over i andre funksjoner i 
bedriften.

Knut Fygle (t.v.) og Raymond 
Jensen har sluttet som sjefer for 

produksjon og logistikk i Mono.

døgnet rundt i perioder – det 
gjelder vel mange som har vært 
involvert, ikke minst ledelsen. 
Så nå har jeg lyst til å bruke 
mer tid på familien, derfor har 
jeg gått av som produksjonssjef, 
sier Knut.

MER PRODUKSJON
Dermed er han fra 18. januar 
over i stilling som nå over i 
stilling som prosessingeniør. 
Fygles arbeidsområder fra nå 
blir testing, kvalitetsprosjekter 
og oppfølging av en testlinje 
som skal måle skitne 
wafere. Inntil videre skal 
fabrikkdirektør Øyvind Tvedt 
fungere som produksjonssjef.

- Og jeg for min del har 
lenge hatt lyst til å jobbe 
mer produksjonsnært, fordi 
jeg synes det er spennende, 
opplyser Raymon Jensen, 
som i disse dager fratrer 
som logistikksjef og blir 
assisterende produksjonssjef 
i avdeling wafer.
- Det er heller ingen 
hemmelighet at det har 
vært en tøff periode, og det 
blir godt å ha en jobb med 
litt ”smalere” ansvarsfelt 
og kanskje litt mindre 
24-timersansvar, mener han.

NYE I MONO
Andre fjes er nye som fast i 

Mono, og først kan vi ønske 
Frode Lyngstad velkommen 
til waferavdelingen – han 
tiltrådte 1. desember. 
Andre nye derigården 
siden sist: Daniel Bergli 
(lærling wafer, tiltrådte 
31. desember), Tor Andrè 
Grunnvoll (mekaniker, 4. 
januar), Joakim Rygg Flesvik 
(automasjonsingeniør, 
11. januar), Alexander 
Bjørk (CG, 1. februar) 
og Alexander Frøyseth 
(lærling automasjon, tiltrer 
1. mars). For øvrig er 
Kirsten Garske tilbake fra 
svangerskapspermisjon - hun 
møtte på jobb 22. januar.

 

Industrifolk    
neste utgave trykkes: 
12.mars

Frist for levering av materiell: 
5.mars
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siden sist siste siden

Det er Nelson Yoh Chee Ping som 
snakker – fabrikksjef ved det nye 
produksjonsanlegget som Si Pro 
i Glomfjord bygger i Singapore i 
samarbeid med REC.
- Avstanden mellom ansatte og ledelse er 
stor hos oss, mens det her er helt motsatt.  
Jeg og de som har vært i Glomfjord 
sammen med meg er enig om at vi skal 
forsøke å ta med oss dette hjem, forteller 
han.

HARDKJØR
For nå er det tre uker lange oppholdet 
i Glomfjord over. Fabrikksjefen har 
avsluttet læringsperioden som han selv, 
produksjonssjefen, kvalitetssjefen og 

Til singapore med ny kunnskap

- Den åpenheten og nærheten 
som dere i Norge har mellom 
ledelse og ansatte, den skal 
vi forsøke å få til ved Si Pro-
fabrikken i Singapore, også!

fire skiftledere har tilbragt sammen med 
fabrikksjef Torstein Svendsgård og de 
andre ved resirk-fabrikken i Glomfjord.
- Nå skal vi ta lærdommen med nedover 
til en svært travel periode hos oss. Vi skal 
trappe opp produksjonen fra 1. april, og 
i ukene som kommer skal det installeres 
produksjonsutstyr, forteller Nelson Yoh 
Chee Ping.

MYNDIGHETENE HJELPER
Han opplyser at myndighetene i 
Singapore satser tungt på grønn 
teknologi, og at Si Pro er blitt møtt 
med stor entusiasme og velvilje, ikke 
minst i form av gunstige, økonomiske 
betingelser. Blant annet ved tilskudd til å 
finansiere læringsperioden i Glomfjord, 
Norge.
- Det fungerer litt som Innovasjon Norge 
– Si Pro er sterkt ønsket i Singapore, 
i likhet med REC. REC har jo fått 10 
års fritak fra bedriftsbeskatning for 
å tilrettelegge best mulig, forteller 

Torstein.
Dersom waferprodusenten trapper opp 
sin produksjon i Singapore slik som 
budsjettene legger opp til, kan det bety 
så mange som 30 Si Pro-ansatte i den 
nye fabrikken. Foreløpig teller staben 
7, og samtlige har nå fått tre ukers 
intensivopplæring i Glomfjord.

LæRING BEGGE VEIER
- Har dere mye å lære av dem fra 
Singapore, Torstein?
- Ja, det mener jeg. Operatørene der er 
ekstremt lojale mot det som er bestemt, 
og da vet man at prosessen blir gjort 
nøyaktig slik og slik, og at det blir lett å 
måle effekt i ettertid.  
- Enn andre veien, Nelson?
- De jeg møter her er veldig åpne når jeg 
spør. Og dersom de ikke vet svaret, er de 
åpne på det, og forsøker å hjelpe. Hos oss 
er det nok mer slik at man holder ting for 
seg selv, og jeg nevnte jo at avstanden er 
veldig stor mellom ledelse og ansatte.

Si Pro-sjef Torstein Svendsgård har hatt nøkkelpersoner ved Singapore-fabrikken på tre ukers opplæring i Glomfjord


