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“Verktøykasse” i vekst
BIS (tidl. HPP) har en finger med i det meste av utbyggingsprosjekter i Glomfjord In-
dustripark. – Utrolig artig, men det aller viktigste for oss er å utnytte denne perioden til 
å sikre ettermarkedet, sier Arnstein Jensen. Nå bygger de ansatte seg kompetanse på 
utstyrsinstallasjon i waferfabrikkene, og staben skal i år vokse mot 100. SIDE 10

STORKJØKKEN: Nå kan 
kantina bli åpen hele dagen.
SIDE 7

NY JOBB: 17 fra 
AMO-kurset fikk 
jobb i REC SiTech. 
Aloysius Soete er en 
av dem. SIDE 18

TILBAKE: Wenche Olsen vend-
er tilbake til Glomfjord og blir sjef 
for slurryfabrikken.  SIDE 6
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- Greta, hva er TPS?
- Forkortelsen står for Toyota 
Production System og er et 
styringssystem som Toyota 
har utviklet med det formålet 
å produsere med den best 
mulige kvalitet til lavest mulig 
enhetskost. Det baserer 
seg på en måte å tenke på, 
en slags filosofi, som går 
ut på at man skal eliminere 
alle former for sløsing med 
ressurser (tid, penger og 
arbeidskraft) i en produksjon. 
Fokus skal være å hele 

REC ScanWafer: best kval itet til lavest kost

Greta Solfall jobber i REC ScanWafer 
og har denne litt mystiske tittelen.
Vi har spurt henne hva i all verden hun 
driver med.

tiden produsere optimalt i 
forhold til etterspørsel og 
kundens ønsker. Kunden 
betaler ikke for sløsing, kun 
de reelle kostnader det er 
ved å produsere en wafer. Vi 
snakker her om en tidslinje 
som skal være kortest mulig: 
Fra kunden bestiller til 
pengene fra dem er på konto, 
for å si det enkelt.

- Hvorfor skal man innføre 
et slikt system i ScanWafer?
- Fordi vi skal være forberedt 

Tekst og foto: May Helen Sørsandmo

på å møte den økende 
konkurransen fra Asia i vår 
bransje. Vi må ikke være 
naive i forhold til hvor fort 
konkurranse-situasjonen 
vil endre seg. Det er gode 
tider nå, og det er nå vi må 
forberede oss på fremtiden. 

- Hvordan organiserer dere 
dette arbeidet?
- Jeg jobber i et team sammen 
med Peter Mendis, som er 
vår mentor, og Kjetil Larsen, 
og her er også ledergruppen 
involvert. Vi skal jobbe 
med å implementere TPS i 
organisasjonen. Vi er foreløpig 
i en startfase der vi forsøker å 
sette oss inn i filosofien, eller 
tankesettet.  I praksis betyr 
det at vi driver og leser oss 
opp og har jevnlige møter der 

vi diskuterer det vi har lest og 
hvilken betydning det har for 
vår bedrift. 
Parallelt studerer vi 
produksjonen med tanke på 
rasjonalisering, og HMS er 
et spesielt fokusområde. Der 
har vi det slik at avvik nå må 
løses innen en gitt tidsfrist. 5S 
er et av mange viktige verktøy 
i TPS, og det har vi holdt på 
med siden 2004. I dag må 
alle ansatte forholde seg til 
sortering, systematisering, 
standardisering, renhold 
og sikring i arbeidet sitt. 
Ledelsen skal hele tiden gå 
ut i organisasjonen for å få 
med seg det som skjer. De 
skal være rollemodeller for 
de ansatte. Mellomledere, 
områdeledere og operatører 
er også aktivt med i 

prosessen. Alle områder i 
organisasjonen er involvert;  
Produksjon, vedlikehold, 
lager/logistikk og altså 
administrasjonen.

- Hvilke arbeidsoppgaver 
har du selv som TPS- 
koordinator?
- Min rolle er å observere for 
å avdekke tiltaksområder, 
som for eksempel kan være 
å fjerne sløsing, effektivisere, 
øke kvalitet og kompetanse. 
Jeg skal ommunisere med 
de ansatte og tilrettelegge for 
dem. Være en rådgiver, kan 
man si. Vi jobber mye med 
forenkling av instruksene i 
produksjonen. Visualisere 
dem og gjøre dem til 
ettpunktsleksjoner. Dette 
arbeidet gjør operatørene 
selv, og det jobbes 
kontinuerlig med det. Jeg er 
med og tilrettelegger. 

Hun er glødende entusiastisk og engas-
jert i jobben, og saken, TPS- koordina-
toren Greta Solfall på ScanWafer.

- Dette engasjerer deg 
virkelig?
- Ja, det er kjempespennende 
og artig. Det har faktisk ført 
til at jeg har innført litt 5S på 
privaten også. Du aner ikke 
hvor god plass og oversikt 
jeg har fått i kjøkkenskapene 
etter en aksjon hvor alt jeg 
ikke brukte ble fjerna. Etter et 
par dager kunne jeg faktisk 
knapt huske hva jeg hadde 
kasta! Da var det ikke akkurat 
nødvendig å ha det stående å 
ta opp plass.

- Når blir dere ferdig med 
dette da?
- Aldri. Det handler om 
kontinuerlig forbedring. Når 
vi er ferdig med en runde er 
det på tide med en ny. Det 
handler også om kontinuerlig 
kompetanseheving på alle 
nivå i vår organisasjon. Vi 

skal hele tiden 
bli flinkere alle 
sammen, fra 
operatører til 
øverste ledernivå, 
og da må vi 
forstå prosessen, 
filosofien og 
tankesettet.  Peter 
liker å kalle det 
Thinking istedenfor 
TPS. 

Den store 
utbyggingsvirksomheten i 
Glomfjord krever god tilgang 
på bygge- og anleggsutstyr. 
For å få til en mest mulig 
rasjonell utbygging er det 
viktig at utstyr er tilgjengelig.
- Det er dette som er 
bakgrunnen for at Bautas nå 
etablerer seg i samarbeid 
med oss. Dette innebærer 
at vi kan yte bedre service 
overfor bedriftene her i 
industriparken, kundene våre 

Leier ut anleggsutstyr

og selskaper i forbindelse 
med prosjekter, forteller daglig 
leder Arnstein Jensen i BIS.
Gjennom Bautas kan 
han dermed leie ut og 
bygge opp en omfattende 
produktportefølje: stillas, 
byggvarme, byggmaskiner, 
forskalling, heiser, 
arbeidsplattformer, små 
anleggsmaskiner og 
minikraner.
Bautas AS er Norges største 
utleier av maskiner og utstyr, 

og er en del av Ramirent-
Gruppen, som er registrert på 
den finske børsen. Selskapet 
har hovedkontor i Norge på 
Lysaker, og utleiekontorer på 
over 40 steder rundt om i hele 
Norge. Bautas omsatte for 1,3 
mrd. kroner i 2007.

Signerer avtale.. F.v. 
Arnstein Jensen og 
Lindor Lorentzen (begge 
BIS), deretter Inge 
Villumsen og Stein-Petter 
Hillestad.

Norges største utleier av maskiner 
og utstyr har etablert seg i Glomfjord 
Industripark. Bautas AS samarbeider 
med BIS, som mener partnerskapet betyr 
bedre service overfor bedriftens kunder i 
parken.
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Alt blir ikke helt nytt og 
fremmed for Hildegard 
og Reidar som bytter 
beite i disse dager.
Sin gode arbeidsgiver vil 
de ikke bytte ut.

Tekst og foto: May Helen 
Sørsandmo

Når disse linjer leses har paret 
Torset / Fonnes fra Neverdal 
for lengst lukket industriporten 

Fra Yara til Yara

i Glomfjord bak seg som 
ansatte hos Yara Glomfjord. 
Kompassretningen er sørover, 
og der vil de to fortsette sine 
arbeidsforhold hos Yara med 
ny adresse Porsgrunn. 
- Det er slett ikke med tungt 
hjerte jeg forlater, fastslår 
Hildegard, og legger til at hun 
gleder seg til å begynne i ny 
jobb og få mulighet til å starte 
på nytt. 
Det er bare sunt å bytte 

arbeidsplass etter over 20 år, 
mener hun.
- Det skal bli spennende å 
utforske våre nye omgivelser. 
Sykkelstiene og turområdene 
ikke minst. Muligheten for å 
kunne reise mer ut i Europa 
blir lettere. Jeg gleder meg.

Lang fartstid 
Kjemi-ingeniøren startet sin 
karriere hos Yara Glomfjord 
i 1984 ved laboratoriet. 
Gjennom årene har hun 
jobbet som prosessingeniør, 
kvalitets-ansvarlig og et par år 
som produksjonsplanlegger 
er det også blitt. De siste 
årene har det imidlertid dreid 
seg om HMS. Hildegard 
har jobbet med ABS/ HMS 
(atferdsbasert sikkerhet) for 
Yara Skandinavia de siste 
3 årene, og det vil også bli 
en del av den nye jobben i 
Porsgrunn hvor hun vil tilhøre 
HMS-avdelingen
- Jeg forlater en bra jobb 
og gode kolleger i en god 
bedrift hvor jeg har fått mange 
spennende utfordringer 
opp gjennom årene, skryter 
Hildegard.
 - Jeg ser det sånn at da er 
det greit å reise. Jeg kjenner 
jo også mange av de jeg skal 
jobbe sammen med allerede, 
og føler jeg vil bli positivt 
mottatt. Det er flott at Yara 
gir sine ansatte mulighet 
for å flytte på seg innad i 
Yarasystemet.

Kontrast
Torset / Fonnes har kjøpt hus 
i Brevik og har 10-12 minutter 
til jobb. 
- Vi bor idyllisk til like ved 
havet i et gammelt renovert 
hus med tømmervegger i 
stua, og jeg kan faktisk sykle 
på gang- og sykkelsti til 
jobb, forteller en begeistret 
Hildegard. 
Hun får også familien 
nærmere enn før, for 
eksempel sin far..
- Yngstemann begynner på 
idrettslinje på videregående 
til høsten og han har allerede 
fått seg et fotballag å spille 
på. Det er veldig bra, mener 
4-barnsmoren, som håper at 
også eldstemann flytter etter 
familien sørover. Da kan i så 
fall Meløy notere ytterligere 6 
på sin fraflyttingsliste. 

Drive reklame
- Det føles riktig for oss å 
skifte beite nå, konkluderer 
Hildegard og lover følgende:
- Jeg skal være god 
ambassadør for Meløy. Det er 
en super kommune for barn å 
vokse opp i. Vi ville helt sikkert 
fått et fortsatt godt liv om vi 
hadde valgt å bli værende.
- Vil du ikke savne noe fra 
Meløy da?
- Jo visst vil jeg savne noe. 
Gode venner og kolleger, 
badstue hos naboen, og helt 
sikkert fjellene. Sånne flotte 
fjell har de ikke der sør. 

- Da jeg sendte 
oppsigelsen hadde 
jeg sug i magen.

På telefon fra Porsgrunn 
forsikrer Reidar Fonnes at han 
har hatt en fin oppstart i sin 
nye jobb som prosessoperatør 
i Porsgrunn. Selv om 
produksjonen, fullgjødsel, er 
den samme, så er det en ny 
fabrikk, og da blir mye nytt å 
sette seg inn i.
- Jeg er godt i gang allerede. 
Folk er hyggelige og 
hjelpsomme, og jeg trives godt 

Klimaflyktningen
allerede både på jobben og i 
området. Det er en fin småby 
med godt klima.

Som en familie 
Skiftlederen har også over 
20 års fartstid bak seg i 
Glomfjord, og tror det han blir 
å savne mest er den trivelige 
stemningen på skiftet og 
kollegene på Yara. 
- Det blir litt som en familie 
på skiftet. Man er tett på 
hverandre, og alle kjenner 
hverandre veldig godt i den 
stabile arbeidsstokken. I en 

såpass liten bedrift kommer 
man veldig nær sine kolleger. 
Reidar Fonnes berømmer 
også sin tidligere avdelingssjef 
Pål Hestad. 
- Han var en kjempegrei sjef, 
og jeg er sikker på at Pål som 
fabrikksjef og Arve (Jordal) 
som driftssjef i FVO blir et 
godt team. Det beste valg 
som kunne gjøres, konstaterer 
Fonnes.

Bedre klima
- Jeg kommer garantert ikke 
til å savne klimaet i Meløy, 

Nye utfordringer venter for Hildegard Torset og familien, 
som har satt kursen mot sør og et fortsatt Yaraliv i Pors-
grunn

Hildegard og mannen Reidar foreviget på en tur til USA for en tid tilbake. Foto: privat

forsikrer Fonnes og synes 
ikke det har vært noen stor 
overgang å starte opp en ny 
tilværelse i Brevik, Porsgrunn. 
- Jeg har tingene mine med 
meg og vi har vært heldige å 
finne oss et hus med sjel.
Båtplass i småbåthavna 20 
meter fra husveggen er et 
kjempepluss. Nå er det bare å 
få seg båt igjen.
Yaramannen forteller at 
flyttingen har vært planlagt 
over tid, og at de ønsket 
seg til en litt større plass. 
Timingen var bra denne våren 
med yngstemann ferdig i 
grunnskolen.

Sug i magen
- Da jeg sendte oppsigelsen 
hadde jeg sug i magen. Følte 
at jeg sviktet litt. Det var litt 
vemodig der og da. Men nå 
ser vi framover og gleder 
oss til å ta fatt på en helt ny 
tilværelse. Familien ser blant 
annet frem til å kunne oppleve 
litt ”meløyske” Sommerdaga 
hele sommeren gjennom. 
Langesund ligger like i 
nærheten og der er det masse 
kulturarrangementer ut over 
hele sommeren.
- Jeg har en god følelse 
når det gjelder dette. Det 
vil bli fint, tror den tidligere 
skiftlederen på skift 1 i 
fullgjødsla.

Mads Kristensen (19) er en av etter hvert svært mange som søker seg fra 
Indre til Søndre Salten, nærmere bestemt til Glomfjord. Mads er fra Rognan, og 
etter elektro, elektromekaniker og automatikkmekaniker i Saltdal, er han fra i 
september i fjor lærling hos REC SiTech. Ferdig til høsten – vi håper Glomfjord 
har gitt mersmak! Andre lærlinger hos den kommende waferprodusenten er i 
dag: Tord Bjerkeli, Jim Steindal, Bjørn Olav Gudbrandsen, Mats Johansen, Børge 
Johnsen, Niclas Neverdal, Hans Gjelseth, Mikael Antonsen, Charlotte Høvring, 
Gry Tove Uhrenfeldt, Anette Lorentsen, Sten Forsmo, Silje Eidissen, Reidar 
Wenberg, Mats Kristensen og Bent Norheim. For ikke å snakke om Dan Børge 
Lakså og Markus Sletteng, husker du dem? Se sak annet sted i bladet…..

Fra indre til søndre

Vi gratulerer Barbara og Johnny Bakke! 
Paret, som har REC ScanWafer som 

arbeidsgiver, fikk en datter, Amanda, 13. mai.

Vi gratulerer!
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 Industrifolk    
Utgiver
Mediehuset Meløy AS

Ansvarlig redaktør: 
Edmund Ulsnæs

- Med den industrierfaringen 
og ledelsesbakgrunnen hun 
har, er hun godt kvalifisert for 
denne jobben, slår Per Sveum 
fast.
Han er administrerende 
direktør i Sic Processing, som 
nå har fått Wenche Olsen som 
fabrikksjef for anlegget som 
skal forsyne REC-fabrikkene 
i Glomfjord med slurry 
(sagevæske).

Lokale ambisjoner
- Det er bare 5 måneder 
siden du forlot Glomfjord for 
å jobbe for Yara med globalt 
produktansvar for NPK-
gjødsel. Hvorfor kommer du 
tilbake allerede?
- Jeg ser at den nye jobben 
min er så sentral at jeg blir 
dratt inn i veldig mye av det 
som skjer i selskapet. Dette 
gjør jobben veldig stor, og 
medfører svært mye reising, 
langt mer enn jeg hadde 
trodd. Dette betyr at jeg blir 

Wenche 
vender 
hjem

veldig mye borte, selv om 
familien skulle flytte til Oslo. 
Jeg har hatt det utrolig artig 
disse månedene og lært 
mye ved å jobbe så sentralt. 
Samtidig skal man jo få hele 
døgnet til å gå i hop, hvis du 
skjønner.
Da ser jeg at de globale 
ambisjonene mine nok 
er mindre enn de lokale 
ambisjonene.
- Så det er familiære årsaker, 
da?
- Det er den ene årsaken. Den 
andre grunnen er at jeg synes 
det er utrolig spennende å 
være med å bygge opp en 
ny fabrikk fra starten av, slik 
jeg får nå. Både å være en 
del av dette store prosjektet, 
men også å bygge opp en 
ny organisasjon og få dette 

til å fungere både teknisk og 
organisatorisk.

- Mitt største prosjekt
Wenche Olsen ble fabrikksjef 
i Yara Glomfjord etter Jan-
Petter Fossum våren 2004, og 
hun overlot roret til Pål Hestad 
nå i vinter. Hennes karriere 
lokalt og nasjonalt for Hydro 
Agri/Yara strekker seg tilbake 
til 1992.
- Når jeg begynner i Sic 
Processing i Glomfjord, blir 
dette det største prosjektet jeg 
noen gang har vært med på. 
Det blir også en ny utfordring 
å jobbe i et nytt selskap med 
andre strukturer og systemer 
enn det jeg er vant med.
- Kremt, vet du hva slurry er?
- Jeg vet ikke så mye om 
prosessen, annet enn at det 

Wenche Olsen blir sjef for 
slurryfabrikken i Glomfjord. 
- Hennes industrierfaring 
gjør henne godt kvalifisert, 
sier administrerende 
direktør Per Sveum i Sic 
Processing.

er en kjemisk prosess, og 
at det er et fagområde jeg 
kjenner og kan.
- Hvilke kvaliteter får Sic 
Processing tilført ved å 
engasjere deg?
- Først og fremst lang erfaring 
i å drifte fabrikk, og det å ha 
erfaring fra et stort selskap 
med mange strukturer på 
plass. I tillegg kan det være 
nyttig at jeg har et nettverk 
og et forhold til næringslivet i 
Nord-Norge.

Flere i høst
- Hva er status for byggingen 
av slurryfabrikk i Glomfjord, 
Per Sveum?
- Vi er i hovedsak ferdig 
med grunnarbeidene, og 
betongarbeidet er begynt. 
I juli reises selve bygget, 
og det skal være ferdig før 
jul slik at vi kan montere 
prosessutstyr fra årsskiftet. 
Så skal produksjonen være i 
gang fra årsskiftet 2009-10, 
og vi har engasjert et firma i 
arbeidet med å rekruttere om 
lag 90 ansatte. Rekrutteringen 
begynner for alvor i høst.

Wenche Olsen vender 
hjem til jobb i Glomfjord 
etter 5 måneder i Oslo. 
Den tidligere Yara 
Glomfjord-sjefen skal lede 
slurryfabrikken som er 
under bygging.

Produksjon
Mediehuset Meløy AS

Trykk: 
Forretningstrykk AS

Kontaktinformasjon
Mediehuset Meløy AS
Pb. 34
8151 Ørnes
Telefon:  75 75 06 00
Mobil:  99 29 99 08
E-post:  edmundul@online.no

I godt moden 
alder har Torstein 
Pedersen (58) forlatt 
hjemstedet Mo i 
Rana til fordel for 
Glomfjord. Han tror 
erfaringen kan gjøre 
ham nyttig for REC 
SiTech.

Med en elektroingeniør med 
bakgrunn fra Norsk Jernverk, 
Norsk Koksverk og Fesil 
Rana Metall, er ledergruppa 
i REC SiTech komplett. 
Torstein Pedersen fra Mo 
i Rana er bedriftens nye 
vedlikeholdssjef.

Tungindustrien
- De sa de trengte en person 
med erfaring, og jeg ser jo 
at det kan være bruk for 
bakgrunnen min, selv om 
jeg ikke er vant med akkurat 
denne typen produksjon. Om 
ovnen er stor eller liten, så har 
den likhetstrekk med andre 
ovner. Dette med etablering 
av rutiner og systemer har 
jeg også erfaring med, og det 
å behandle folk er nok også 
noe man kan bli bedre på med 

årene, dersom man først har 
det i seg og liker det.
Torstein har utdanning som 
elektroingeniør, med studier 
i driftsøkonomi og data på 
toppen. Etter militærtjeneste 
tilbragte han de første 
yrkesårene i Oslo, men 
vendte så hjem til Mo og 
jobb som elektroingeniør på 
Norsk Jernverk. Etter 6 år 
der fulgte nye 4 som leder 
for automasjonsavdelingen 
ved Norsk Koksverk, før 
han kom til Fesil Rana 
Metall, der han har vært de 
siste 18 årene. Først som 
automasjonsingeniør, deretter 
leder for elektroavdelingen  
og de siste årene som 
vedlikeholdssjef.

Begge flytter
- Etter så mange år i 
tungindustrien var jeg rett og 
slett klar for noe nytt. Så er 
kjæresten min lærer, og da 
REC SiTech kontaktet meg, 
så vi muligheter begge to. 
- Hvorfor Glomfjord?
- Jeg hadde hørt litt om REC 
og det er et veldig spennende 
selskap. Det er reint, det er 
miljø, og utrolig interessant. 

Aller først var det utenkelig 
å flytte, men så ble vi invitert 
oppover før påske, og da 
bestemte vi oss fort. Så nå 
har kjæresten min har fått seg 

Torstein Pedersen

Med nyttig erfaring

Line Holm har gått veien 
fra privat næringsliv 
til videregående skole 
det siste året. Hun 
har nå fast post ved 
Meløy videregående 
skole i Glomfjord. 
– Her underviser jeg i 
matematikk og naturfag, 
samt at jeg har vært litt 
inne på AMO-kurset i 
produksjonsteknikk og 
snakket om kvalitet og 
kvalitetssikring, forteller 
hun. Line er bosatt i 

Line Holm

Bjærangfjord, og var 
kvalitetsleder for NorAqua 
på Halsa (senere EWOS) 
fra 1996.

Line til VGS
REC ScanWafer har rekruttert et knippe nye lærlinger. 
De følgende 5 skal gå i lære i produksjonsteknikk: 
Connie Johannesen (skift 3), Alexander Olsen (skift 
2), Sebastian Tostrup (skift 5), Thomas Elnan (skift 
4) og Lill Marita Johnsen (skift 1). I tillegg er Kim 
Roger Ernstsen engasjert på vedlikehold som lærling i 
automatikkmekanikerfaget.

Nye lærlinger

To nye har sluttet seg til BIS fra 2. juni: elektriker 
Kim-Rune Holdahl og bygningsarbeider Kjetil Andre 
Antonsen.

To til BIS

jobb ved Glomfjord skole, og 
vi har funnet oss en leilighet 
på Ørnes.
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- Vi har ennå ikke 
bevist at det går. 
Men vi er best i REC 
på tilstedeværelse. 
Vi må fortsette som 
vi har gjort til nå, sier 
Øyvind Tvedt.

Tilstedeværelsen så langt i år 
er på 97 prosent. De tenker 
helst slik i REC SiTech – ikke 
at sykefraværet er på 3 pros-
ent.
- Vi følger selvsagt opp de 
som er borte også, men vi 
mener det er viktig å fokusere 
på dem som faktisk er på 
jobb. Og en tilstedeværelse 
på 97 prosent er vi veldig 
fornøyd med! fastslår fab-
rikkdirektøren.

- Vi må bevise

Hun gjorde ferdig 
utdanningen 
som sosionom. 
Så takket hun ja 
til jobb ved REC 
ScanWafer.

- Jeg ville prøve noe nytt 
før jeg ble for gammel til 
det! Forteller Anne Mari 
Bernhoff (49).
Hun har jobbet sine 
første uker som 
personalmedarbeider i 
Meløys største bedrift.
- Oppgavene så 
langt består i å være 
bemanningskoordinator, 
for eksempel at jeg 
skaffer vikarer. Folk er 
veldig greie til å stille opp, 
forteller hun.
Anne Mari bor i Glomfjord, 

Nye fjes hos REC

Magne Ness

og har om lag 20 år bak seg i 
helsesektoren, hovedsakelig 
i Sone Glomfjord. Mange 
år som hjelpepleier, samt 
perioder ved sosialkontoret og 
omsorgskontoret. Senest i fjor 
fullførte hun utdanningen sin 
som sosionom, men har altså 
valgt å gå over til det private 
næringsliv, nærmere bestemt 
REC. 

Vedlikehold
Så har REC ScanWafer 
i vår lyktes med å få 
vedlikeholdssjef på plass. 
Magne Ness tok jobben, 
han kom fra stilling i teknisk 
avdeling. Apropos vedlikehold 
-  Andreas Bjørnøy og Jim 
Andre Jacobsen er ansatt som 
vedlikeholdsoperatører fra 
henholdsvis den 2. og 16. juni. 

- Jobber riktig
Uten forkleinelse for ansatte i 
andre bedrifter: staben i REC 
SiTech, som vokser nærm-
est for hver dag, står i et stort 
trøkk. Produksjonen skal 
opprettholdes på høyt nivå i 
etter hvert trange lokaler. Ut-
byggingen setter bedriften og 
industriparken på hodet. De 
ansatte i REC ScanWafer vet 
fra før hvordan dette er.
- Den høye tilstedeværelsen 
tar vi som en bekreftelse på 
at vi jobber riktig. Det handler 
rett og slett om å ta enkeltper-
soner på alvor, og om å legge 
til rette, samtidig som det 
stilles krav, mener Øyvind.

- Stor utfordring å vokse
- REC SiTech har vært kjent 
for et godt arbeidsmiljø og god 

ivaretakelse av de ansatte. 
Klarer dere det i fortsettelsen?
- Vi har ennå ikke bevist at vi 
klarer det. Og det er ingen tvil 
om at det er en stor utfordring 
å vokse fort, slik som vi gjør 
nå. Jeg tror nøkkelen ligger 
i måten vi er organisert på, 
altså team, med klart definerte 
roller og ansvar hos den en-
kelte, og stor medvirkning fra 

alle. Og trivselsgruppa vår er 
viktig, den jobber med konk-
rete tiltak. I fortsettelsen må vi 
bare fortsette å jobbe med op-
plæring og med rollene våre, 
som for eksempel innebærer 
at det ikke er ledere på jobb 
på kveld og natt, da er det 
teamene som styrer.

Øyvind Tvedt

Begge er fra 
Helgeland, begge 
er ingeniører og 
begge har nå REC 
ScanWafer som sin 
arbeidsgiver.

Carina Jensen (29) fra 
Brønnøysund, Ingar 
Jacobsen (28) fra Mosjøen. 
I fjor høst tiltrådte de to 
i ingeniørstillinger hos 

2 fra Helgeland

waferprodusenten, men har 
ikke tidligere vært presentert i 
Industrifolk.
- Jeg utdannet meg 
opprinnelig innen 
omsorgssektoren, og 
jobbet 3-4 år i Skien som 
sykepleier. Men så fikk jeg 
lyst til å gjøre noe annet, 
og tok ingeniørutdanning 
ved Høgskolen i Vestfold, 
oppsummerer Carina.

Prosjektingeniør
Mikrosystem technology 
var spesialisering, som 
er rettet mot rentrom og 
etseteknikk. Nå arbeider 
hun som prosjektingeniør 
i teknisk avdeling, og 
sysler ikke minst med 
produksjonsstyringssystemet 
PDS.
- Det var da jeg var en tur 
hjemme i Brønnøysund at 

jeg traff på en som hadde 
REC-jakke, og det viste seg at 
han jobber her. Vi diskuterte 
silisium, smiler Carina, som 
fikk lyst til å forsøke seg på 
samme sted, nemlig REC 
ScanWafer.

Assisterende 
produksjonssjef
Ingar, på sin side, har 
bakgrunn som sivilingeniør i 
materialteknologi fra NTNU i 
Trondheim. Deretter tilbragte 
han 2 år ved Elkem Aluminium 
i hjembyen sin, før:
- Jeg reiste til Hong Kong 
i 8 måneder for å studere 
kinesisk!
Ingar legger ikke skjul på 
at det er fristende å tenke 
fortsatt jobb for REC, men 
kanskje med tjenestested 
Singapore, der selskapet som 
kjent planlegger å satse tungt 
på fabrikkutbygging. Nå er 
han imidlertid assisterende 
produksjonssjef ved REC 
ScanWafer i Glomfjord.
- Mitt område er ovn og 
blokk, som betyr at jeg har 
ansvar for prosessoppfølging 
i ovnsområdet og 
forskjellig forbedrings- og 
utviklingsarbeid, sier Ingar.

Carina Jensen Ingar Jacobsen

Videre er Siri Eidet Fygle 
ansatt som produksjonssjef 
for Gul produksjon fra 
1. august. Siri er i dag 
logistikksjef i bedriften. 
Ronny Nilsen og Thomas 
Johannessen har sluttet 
hos waferprodusenten.

Anne Mari Bernhoff

Neste utgave!
Neste utgave av 
Industrifolk dis-

tribueres fredag 22. 
august. PS! Trenger 

du flere eks. av 
denne utgaven? Kon-
takt Edmund Ulsnæs, 

tlf. 99299908

Juni måneds 
store høydepunkt 
i Meløy var 
kongeparets 
besøk. Hele 
dagen forberedte 
Kai Nymo (t.h.) 
og hans med-
arbeidere maten 
til den store 
festmiddagen 18. 
juni.
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Når det installeres ovner i 
REC SiTech og byttes ut 
gamle i REC ScanWafer. Når 
det lages produksjonslinje 
i Scan Crucible og 
vedlikeholdes i Yara. BIS 
(Bilfinger Industrial Services, 
tidl. HPP) er med. Og BIS er 
viktig.
- Jeg bruker BIS som en 

BIS – en ve

verktøykasse, forteller Marius 
Foss, som er Industriplans 
byggeleder i REC SiTech 
extension.
- BIS kjenner REC sine 
fasiliteter og produksjon 
godt, og er kjent med deres 
arbeidssett og HMS-fokus. 
BIS har en kompetanse som 
gjør at jeg ser en logistisk 

vinning i forhold til å bruke 
andre, utenforstånde aktører 
til dette.

Vokser med REC
Foss tegnet dermed tidlig i 
REC SiTech-utbyggingen en 
rammeavtale med BIS.
- I et slikt, dynamisk prosjekt 
er det viktig å løse fortløpende 
ting som faller mellom to 
stoler, og der er BIS spesielt 
viktig, sier han.
BIS har dermed deltatt i 
utbyggingen fra dag 1 i fjor 
høst. En egen avropsavtale 
med prosjektet forplikter 
BIS til å levere mannskaper 
fortløpende, til en avtalt pris.

- Vi var en stor bidragsyter da 
REC ScanWafer gjennomførte 
fase 3 i sin extension, og nå 
er vi svært involvert i REC 
SiTech-utvidelsen, sier Sture 
Karlsen, som er leder for 
plansenteret i BIS.
- Vi har det veldig travelt, men 
ingen surmuler over dét. Folk 
er veldig entusiastisk. Det blir 
litt mye i støytan nå, men så 
får man forsøke å ta litt ferie 
senere, smiler han på vegne 
av de ansatte.

Med overalt
Bedriften hans er nemlig 
involvert i det meste i 
Glomfjord Industripark for 

tiden.
REC SiTech extension:
- Vi produserer for eksempel 
kjølesløyfesystemene, 
som er en svær jobb i 
verkstedene vår. I tillegg skal 
vi produsere 10-16 tanker til 
tankfarmene, den midlertidige 
slurryfabrikken. Og så har 
vi mye arbeid i forbindelse 
med installasjon av nye ovner 
– det er jo i alt 50 ovner som 
ska på plass. I alt har vi 10-
15 ansatte som til enhver tid 
jobber i prosjektet. 
Scan Crucible:
- I forbindelse med at det 
bygges pilotanlegg med 
ovner og produksjonslinje, 

BIS-staben er særdeles involvert i utbyggingen ved REC SiTech. 
Her er det Kenneth Kristensen (t.v.) og Thomas Krogh Hansen 
som tar imot en ny ovn til fabrikken.

For å løse mannskapsbehovet, samarbeider 
BIS med andre aktører i bransjen, som Mo 
Mekaniske Verksted, her representert ved 
industrirørleggerne Snorre Jensen (f.v.) og 
Kristian Børsheim.

I verkstedene er det stor aktivitet, blant annet 
skal BIS lage 10-16 tanker til den midlertidige 
slurryfabrikken til REC-fabrikkene. På 
bildet ser vi operatør Jan Kyrre Bogen 
og fagoperatør på verkstedet Odd Inge 
Gundersen.

- Det er ufattelig artig! Utbryter BIS-leder 
Arnstein Jensen. Han leder en bedrift 
som har en finger med i det meste når 
byggeaktiviteten nå er historisk stor 
i Glomfjord Industripark. – BIS er en 
verktøykasse i mitt arbeid, sier Marius 
Foss, som er byggeleder for REC SiTech 
Extension.

BIS har som mål å øke staben med i alt 13 personer dette året. Lars 
Reidar Jensen og Michael Johansson er unge medarbeidere som er 
rekruttert inn i bedriften.

har vi en del store, elektriske 
montasjejobber.
REC ScanWafer:
- Den såkalte ovn 20 skal 
byttes ut. Dette er en stor jobb 
som pågår akkurat nå.
Yara Glomfjord:
- Vi er nettopp ferdig med 
revisjonsstansen, der en 
stor del av staben vår var 
engasjert, pluss en rekke 
innleide mannskaper.

13 flere i år
Stor etterspørsel etter 
tjenester gir BIS en 
stor utfordring i å finne 
mannskaper til alle oppdrag. 
Daglig leder Arnstein Jensen 

har rekruttert 5 nye til staben 
siden årsskiftet – målet er 13 i 
løpet av dette året, slik at han 
passerer 100 ansatte.
- Vi er hele tiden på jakt etter 
å få flere fast ansatte. Vi 
trenger flere operatører på 
mekanisk og på plate/rør, 
og vi mangler verkstedleder. 
De siste årene har vi barbert 
administrasjonen til et 
minimum – kanskje litt for 
mye, det ser jeg nå, med den 
aktiviteten vi ha. Det er et 
voldsom trøkk på plansenteret 
vårt, og vi mangler 
personalsjef, forteller han.
- For øvrig løser vi behovet 
for folk ved å inngå ulike 

samarbeidsavtaler. Et 
eksempel er Mo Mekaniske, 
som leier ut en rekke ansatte 
til oss, for eksempel under 
revisjonsstansen til Yara. Vi 
kunne lagt oss i konkurranse 
med andre aktører i vår 
bransje, men vi kommer 
ingen vei ved å motarbeide 
hverandre. Det er sunt også, 
at det ikke er ”enevelde”, 
derfor velger vi samarbeidets 
vei, det tror jeg vi tjener på.

- Det er 
ettermarkedet vi 
skal leve av over tid

Se neste side

rktøykasse
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Alder:  40
Bosted: Glomfjord
Stilling: Prosessoperatør i REC ScanWafer

Britt Tove Strømdal

- Hva synes du om jobben din?
- Jeg trives veldig godt i arbeidet mitt. Det er en helt grei jobb som jeg 
kjenner godt, og i tillegg har jeg kjempetrivelige kolleger. Har man kjekke 
folk å jobbe sammen med er det lett å trives. Jeg synes vi har det fint på 
skiftet hos oss, og det har jeg syntes helt fra jeg begynte i 2003.

- Hva går egentlig arbeidet ditt ut på?
- Jeg produserer slurry, som er skjærevæske til 
wafersagene. Dette er et blandingsprodukt mellom 
karbid og glykol der blandingsforholdet kan variere. 
Vi som jobber på slurryrommet blander sagevæske 
etter forskjellige resepter. For å få optimale wafere 
og en mest mulig lønnsom produksjon er det viktig at 
slurryen holder riktig kvalitet. I tillegg til arbeidet på 
slurryrommet vikarierer jeg på waferlinjene og ALD-
ovnene når det er behov for det. Det gjør at jobben blir 
mer variert og interessant og det er jeg fornøyd med.

- Hvordan ser det ut fremover, hvilke planer 
har du?
- Sjøl har jeg i hvert fall ingen planer om å gjøre 
noe annet enn det jeg holder på med i dag. REC i 
Glomfjord holder nå på med å bygge en midlertidig 
slurryfabrikk i bakgården. Jeg regner med at jeg skal 
lære å bruke den når den står ferdig i september. Der 
vil det bli noen nye blandesystemer som helt sikkert 
vil gi oss utfordringer. Men jeg har stor tru på at det 
vil gå bra, så det er bare å stå på. Inntil den nye 
slurryfabrikken Sic Processing står klar skal denne 
midlertidige fabrikken levere sagevæske til både 
ScanWafer og SiTech. 
Når SIC overtar er vel egentlig min rolle som 

slurryoperatør overflødig i bedriften, men hva det vil føre til for min del 
synes jeg det er alt for tidlig å begynne å tenke på nå. Det ordner seg nok, 
så det tar vi når den tid kommer.

- Hva er så Britt Tove opptatt med på fritiden?
- Familieliv med barn og barnebarn er det jeg bruker mest tid på. Det 
er viktig for meg og har høy prioritet. Stell av hus og hage må også til, 
og ellers må jeg innrømme at jeg synes det er kjempeartig å reise. Jeg 
reiser faktisk en god del og har nettopp besøkt Krakow og Tallinn. Det var 
spennende og interessante byer. I sommer går turen til Bulgaria, og det 
skal være en ren badeferie. Jeg gleder meg stort, for jeg må bare tilstå at 
jeg liker veldig godt å slappe av når anledningen byr seg.

Tekst og foto: May Helen Sørsandmo

Helt greit med 
ettermiddagsskift selv 
om sola skinner, synes 
Britt Tove Strømdal

- Vi forsøker å være 
litt lure og bygge 
opp en kompetanse 
som ettermarkedet 
av utbyggingene 
trenger. Jeg føler at 
vi lykkes.

- Men det er ettermarkedet vi skal leve av…

Fabrikkdirektør Øyvind 
Tvedt studerer fornøyd listen 
over dagens ansatte i REC 
SiTech. 135 navn, bare 4 år 
etter at han selv var selska-
pets første ansatte. Denne 
sommeren kommer dessuten 
17 nye, rekruttert fra AMO-
kurset i produksjonsteknikk, 
samt at nye lærlinger kommer 
på plass. Utbyggingen av 
bedriften medfører at staben 
skal vokse mot 180.

- Bedre enn vi fryktet

BIS posisjonerer seg nå for 
det viktige ettermarkedet 
av utbyggingene, forteller 
Arnstein Jensen (i midten). 
Her sammen med kollegene 
Eskil Storjord (f.v.), Her-
mod Nordbakken og Virgil 
Anbakk.

Arnstein Jensen koser seg 
over trøkket på bedriften 
under de voslaomme 
utbyggingene i parken. Men 
egentlig er han mest opptatt 
av ettermarkedet.
- Ja, det er ettermarkedet vi 
skal leve av over tid. Blant 
annet derfor jobber vi nå 
bevisst for å skaffe oss viktig 
kompetanse på silisium-feltet.
- Hvordan da?
- Se på REC SiTech, som 
installerer 50 nye ovner i 
forbindelse med utbyggingen 
sin. Ovnsleverandøren 
stiller med superwisere 
– vi stiller med elektrikere 
og mekanikere. Målet er at 
vi skal overta mer og mer av 
installasjonen – at vi rett og 
slett utfører jobbene, mens de 
har overoppsynet.
Og da er Glomfjord bare én 
arena for framtiden. For når 

produksjonen av wafere til 
solcelleindustrien vokser 
sterkt, så vokser også 
industrien for produksjon og 
installasjon av ovner og sager.
- Disse trenger et 
serviceapparat, som de ikke 
klarer å bygge opp like fort. 
Da kan vi samarbeide med 
leverandørene av ovner og 
sager, og tilby våre tjenester 
world wide. Dette kan bety 
spennende og utfordrende 

oppgaver for våre ansatte, 
sier Arnstein.
- Alt som er bygget opp på 
solcelle i BIS, har nå sitt 
utspring fra Glomfjord-miljøet, 
og det er vi stolt over!
Samtidig går butikken ”så 
det hyler”. April måned i 
år fakturerte man for 7,4 
millioner kroner, og det er 
første gang over 7 millioner 
i en normalmåned. Og juni 
er ”selvsagt” en toppmåned 

- Dette har gått langt bedre enn vi kunne 
fryktet. Vi har fått tak i folk med god og 
allsidig kompetanse, og spredningen i 
alder er gunstig.

Allsidig bakgrunn
- Rekrutteringen vår har gått 
veldig bra, langt bedre enn 
fryktet. Vi har fått inn folk 
med allsidig kompetanse og 
god bakgrunn, og dette er 
meget bra for teamene våre. 
Dessuten er spredningen 
i alder også god, og det er 
positivt, konkluderer Øyvind.
- Bedre enn fryktet?
- Ja, vi var jo redde for at 

vi måtte ta det vi fikk, men 
slik ble det ikke. Også på 
ingeniørsiden har vi fått inn 
bra folk. 4 med bakgrunn som 
siv. ing. og 2 med dr. ing har 
flyttet hit det siste året, uten 
å ha tilhørighet til stedet fra 
før. I tillegg har vi noen som 
ukependler hit.

Bra skiftplan
- En del av de nye er godt 
voksne folk med bakgrunn fra 
helt andre type jobber, og ikke 
skiftarbeid. Får de det tøft?
- Det blir nok en overgang 
for dem, ja. Samtidig har 
vi en veldig god skiftplan, 
der for eksempel formidd-

agsskiftet starter som 
ordinær dagtid, og etter 
12-timer i helgene er det 
fri. Dessuten går skift-
planen konsekvent med 
klokka, som betyr at man 
først går formiddag, så 
ettermiddag, så natt og så 
på fri.

PS! Innen 15. oktober 
skal REC SiTech etter 
planen ha 163 ansatte 
inkludert de 6 nye lær-
lingene i bedriften. De 
resterende 17 som skal 
ansettes i henhold til bud-
sjett, er det ikke fastsatt 
ansettelsesdato på.

på omsetning, ettersom BIS 
leide inn 40-45 personer 
ekstra til storoppdraget som 
revisjonsstansen til Yara er.
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Leder for 
automasjonsavdelingen hos 
Elektro AS i Bodø heter Bjørn 
Behner. Etter læretid i sin fars 
hjemland Tyskland, fullførte 
han løpet mot fagbrev med 
ett år som elektrikerlærling 

Tastetrykk for total styring

Når elektrogiganten Siemens nå leverer MES 
– totalsystemet for produksjonsoppfølging 
– til REC SiTech, er det for første gang 
i Norge. Og nå blir hverdagen enklere 
for operatørene, ettersom man med 
noen tastetrykk får full oversikt over 
produksjonen ved alle maskiner i fabrikken. 
Og sentrale i prosjektet: to tidligere 
lærlinger ved Hydro i Glomfjord…

Bjørn Behner (t.h) i Elektro 
AS tilbringer mye tid hos 
REC SiTech i Glomfjord, 
der han blant andre 
samarbeider med Arnt 
Håvard Pettersen. De to 
koordinerer etableringen 
av prosesstyringssystemet 
MES. 

i Glomfjord. Leder for 
mottaksgruppa for MES hos 
REC SiTech heter Arnt Håvard 
Pettersen, som har bakgrunn 
som lærling og deretter 
mekaniker-jobb for Hydro i 
Glomfjord.

I forkant
- Produksjonsoppfølgings-
systemet MES er veldig 
utbredt i Europa, men ikke 
veldig vanlig i Norge. Men det 
er i skuddet nå, og når REC 
SiTech kjøper dette systemet, 
er de i forkant – det er det 
første Siemens selger i Norge, 
opplyser Bjørn.
Og kan fortelle at 500 
personer ved Siemens-
hovedkvarteret i Genova 
i Italia er sysselsatt med 
systemet, og at man følger 
nøye med det som skjer i 
Glomfjord.
MES er det datatbaserte 

systemet som i detalj 
overvåker produksjonen, 
helt fra inntak av råstoff 
til ferdig produkt ut. Alt 
produksjonsutstyr er integrert, 
slik at operatøren, ingeniøren 
eller fabrikkdirektøren enkelt 
kan taste seg inn fra en 
bærbar datamaskin og skaffe 
seg full oversikt.

Lomme-pc
- Foruten at dette gir maksimal 
oversikt for å planlegge 
produksjon og vedlikehold, 
gjør det også hverdagen 
enklere for operatørene, sier 
Bjørn.

- De blir utstyrt med en 
PDA, en lomme-pc, som 
har strekkodeleser. Dermed 
kan samtlige detaljer om en 
ferdig wafer spores tilbake 
til råstoffet kom inn. Og man 
trenger ikke løpe mellom 
maskinene for å samle 
prosessdata – her er alt 
tilgjengelig fra samme PC. I 
dag foregår dette ved hjelp av 
papirskjemaer, men det blir 
det slutt på, fastslår han.
Nå deltar han på vegne 
av leverandør Elektro på 
ukentlige oppfølgings-møter, 
og tilbringer mye tid på veiene 
mellom Bodø og Glomfjord.

Stort opplæringsbehov
Arnt Håvard Pettersen er 
ingeniør i logistikkavdelingen i 
REC SiTech, og har IT-ansvar 
i bedriften. Naturlig leder av 
mottaksgruppa på MES.
- Det er ingen tvil om at 
lærekurven er stupbratt, 
innrømmer han.
- Et første avsnitt i 
produksjonen skal knyttes 
til MES nå i sommer, og 
så tar vi avsnitt for avsnitt. 
Opplæringsbehovet hos de 
ansatte blir stort underveis, 
forteller Arnt.

Avanserte systemer
Elektro AS er stor i nord på 
elektro og automasjon, og har 
i alt 350 ansatte.
- For oss har samarbeidet 
med REC SiTech stor 
betydning. Dette har gitt våre 
ansatte et kompetanseløft – 
her snakker vi om installasjon 
av avanserte systemer som 
stiller store krav til oss. Vi 
har både fått store og viktige 
oppdrag fra Glomfjord, og 
økt våre kunnskaper, mener 
Bjørn.
I tillegg til at fire av folkene 
hans er mer eller mindre fast 
på prosjekter i Glomfjord-
bedriften, så har Elektro AS 
det siste 1 ½ året stått for 
den faglige oppfølgingen 
av lærlingene i elektro og 
automasjon hos REC SiTech, 
opplyser Bjørn Behner.

Nytt ansikt utad for industriparken. Hun 
heter Silje Horsberg, og er flyttet hjem 
fra Trondheim sammen med mann og 
barn.

- Vi brukte lang tid på å bestemme oss – vi ville jo at 
begge skulle finne en jobb som passet. Og så hadde det 
betydning at det skjer så mye spennende her nå – det er 
artig å være med på!

Hotell og restaurant
Glomfjord Industriparks nye resepsjonist, Silje Horsberg 
(25), er ikke et helt ukjent fjes i Glomfjord Industripark, 
ettersom hun har sommerjobber i Yaras PKL bak seg. 
Imidlertid har hun tilbragt de siste 6 årene i Trondheim, 
opptatt med:
- Jeg har studert hotell og reiseliv, og tatt fagbrev som 
resepsjonist på hotell. Og så har jeg fått et barn som er 3 
år i disse dager, opplyser hun.
Silje er opprinnelig fra Glomfjord og datter av Runar 
Horsberg, som er tidligere Hydro-mann. Før avreise til 
Trondheim gjennomførte hun videregående skole med 
allmenne fag på Ørnes.

Begge fikk jobb
De siste ukene har altså den lille familien kommet på 
plass i Glomfjord, ettersom Silje har fått fast jobb som 
resepsjonist i Meløy BedriftsService, og mannen Hans 
Ove Horsberg Hagen, opprinnelig fra Neverdal, som 
ingeniør i REC SiTech.
- Selv om jeg ikke hadde trodd jeg skulle få akkurat denne 
jobben, trodd jeg at det skulle være mulig å få meg en 
jobb hjemme i Meløy, ja. Her i resepsjonen går det i ett, 
spesielt i denne tiden når det er så mange som skal 
registreres. Vi skal jo lage adgangskort til alle som skal 
jobbe i industriparken. I tillegg er det mange telefoner og 
arbeid med bilutleie for Hertz, forteller Silje til Industrifolk.

Silje Horsberg 
– hjemme igjen i 
Glomfjord etter 6 år i 
Trondheim.

Silje hjemme igjen
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Endre Neverdal (20) og Mads André Karlsen (21) har begge 
studert kjemi- og prosessfag ved Meløy videregående skole i 
Glomfjord. Og begge tok læretid i Fullgjødselfabrikken til Yara. Det 
eneste som skiller dem er for så vidt tiltredelsestidspunktet i REC: 
Endre er fast fra oktober i fjor, Mads André fra januar i år. Og mens 
Endre bor i Neverdal, har Mads André base i Glomfjord.

Endre Neverdal (t.v.) og Mads André 
Karlsen har begge fått fast jobb i REC 
SiTech, etter læretid hos Yara Glomfjord.

Mads André og Endre til REC
To kjekke karer med lik bakgrunn har fått 
fast post hos REC SiTech.

Husker du Markus 
Sletteng og Dan 
Børge Riis Lakså? 
Automatiker-
lærlingene som 
Industrifolk presenterte 
som en kreativ løsning 
i REC SiTech i fjor 
vinter? 

Markus fra Ballangen, Dan Børge 
fra Evenes. Da disse karene 
ble rekruttert, fikk de veiledning 
av to ansatte fra Elektro AS i 
Bodø, som har fast stasjonering 
i REC SiTech. 
Automatikermangelen 
fikk dermed sin 
løsning. Daværende 
vedlikeholdsleder Tore 
Eilertsen slo fast: ”Vi 
pleier å si at ingen 
lærlinger i Norges land 
er sikrere på å få fast 
jobb etter læretiden, enn 
disse to karene”.
- Nå er læretiden over, 
karer, og vi vet at dere 
har fått tilbud om fast 
jobb, hva skjer?
- Jeg svarte ja, bekrefter 
Dan Børge.
- Det er fortsatt et veldig 
flott miljø her, og et 
spennende arbeid som 
pågår, så det var aldri 
noen tvil. Mulighetene 

Kreativ løsning betalte seg
er sikkert gode for å skaffe seg jobb 
andre steder, men jeg har aldri sjekket 
det, jeg trengte ikke det.
- Markus?
- Jeg har takket ja til fast jobb, ja. Man 
klarer ikke å finne steder med større 
utfordringer enn her. Da skal man lete 
lenge, i hvert fall!
Begge de to er ferdig med læretiden 
30. juni, og tiltrer i faste jobber fra juli.

I Industrifolk i mars i fjor kunne vi lese 
om Markus Sletteng (t.v.) og Dan Børge 
Riis Lakså, som var etterspurt som 
automatikerlærlinger i REC SiTech. Nå 
har de fått fast jobb i bedriften.

- Vi har fått gode 
tilbakemeldinger. 
Støyen er betydelig 
redusert, forteller 
Håkon Taraldsen i 
Yara Glomfjord.

Ønsket om forskjønnelse 
og tilrettelegging av nye 
leiligheter i Glomfjord 
sentrum har gjort støyen fra 
Syrefabrikken til et tema.
- Vi ønsker også selv å bidra 
til dette, det er ikke fordi det 
kreves av myndighetene, 
sier Håkon, prosjektleder for 
den årlige revisjonsstansen 
i Yara Glomfjord, som ble 
gjennomført nå i juni.

Mindre støy
- Det vi nå har gjort, er at 
å montere støydempere i 
avgasspipene i Syre A og 
Syre B. Det er støyen derfra 
som bærer lengst. Nå ser det 
ut til at dette har vært vellykket 
– tilbakemeldingene fra folk er 
at det er blitt mye bedre enn 
før, sier Håkon.
Støydemperne var bare en del 

av prosjektet, nå skal det også 
gjøres en del isolasjonsarbeid 
på ventiler og rør.
- Så blir det gjort en ny måling 
i høst. Jeg vil ikke oppgi noe 
decibel-tall, men det er helt 
klart at det vi har gjort så 
langt, har hjulpet godt. Så får 
vi se når den målingen er gjort 
– vi har også en del andre 
tiltak som kan vurderes. I alt 
investerer Yara nå om lag 1,5 
millioner kroner i ulike tiltak 
mot støy.

Mindre 
lystgass
Yara 
gjennomførte 
i år en 
ordinær 
stans med 
budsjett på 
om lag 3,5 
millioner 
kroner.
- Vi fikk litt 
ekstra arbeid 
med skifting 
av lager 
på noen 

Støyen er redusert
kompressorer, men stansen 
gikk veldig bra – uten skader 
og med godt gjennomført 
arbeid, sier han.
Et viktig prosjekt var 
installasjon av mer katalysator 
for å redusere utslipp av 
lystgass, slik myndighetene 
krever. 600 kilo katalysator 
ble installert i fjor, nå er det i 
alt installert 1.600 kilo. I tillegg 
inneholdt stansen selvsagt 
en lang rekke små og store 

Gunnar Estensen, Knut Breivik, samt forsker Øystein Nirisen skifter katalysator i 
ovn syrefabrikk B.

Per Lillevik og Jan Kyrre Bogen 
monterer støydemper i syrefabrikk B.

vedlikeholdsoppdrag, blant 
annet rutinemessig utskifting 
av plater i gasskjøler – plater 
som over tid ”spises opp” av 
varm, konsentrert syre.

Odd Inge Gundersen, 
Chris Holter og Reidar 
Jensen reparerer 
gasskjøler.
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Solen skinte på 
dyktige deltakere da 
de nylig markerte 
slutten på AMO-
kurset i produksjons-
teknikk. Samtlige 30 
deltakere har fullført 
det faglig tøffe studi-
et. 17 av dem har 
allerede fått jobb hos 
REC SiTech.

- De har hatt et beintøft år, 
faglig sett, de har jo gjort unna 
på ett år det som tilsvarer to. 
Nå får de et kompetansebe-
vis som kan føre dem til jobb 
nær sagt hvor som helst – de 
kan nå ta fagbrev i 25 ulike 
fag. Jeg vil si det er nærmest 
enestående at samtlige 30 
som begynte, har gjennomført 
kurset. Og de har oppnådd 
gode resultater! konkluderer 
en fornøyd John Howard Bot-
tolfsen, leder for 
voksenopplæringen ved 

17 fikk jobb 
etter AMO-kurset

Meløy videregående skole 
(MVS-VO).

17 til REC
I nært samarbeid med REC 
SiTech har skolen gjennomført 
årskurset i produksjonsteknikk 
på oppdrag fra NAV Arbeid. 
Nettopp REC SiTech har nå 
fulgt opp satsingen ved å tilby 
i alt 17 av kursdeltakerne jobb 
– de fleste fast, noen i vikariat.
- 29 av de 30 søkte jobb 
hos oss, og jeg synes det er 
utrolig flott at vi kan engasjere 
så mange av dem. Dette er 
folk som nå er godt beredt til 
å jobbe i industriparken, de 
kjenner jo godt både oss oss, 
Si Pro og Yara, og de har 
gjennomført en rekke kurs 
som vi krever, forteller per-
sonalsjef Vivian S. Johansen i 
REC SiTech.
Hun er godt fornøyd med 
samarbeidet mellom egen 
bedrift, skolen og NAV. Nå 
skal de 17 gis tilbud om et løp 
som fører til fagbrev.

Gode muligheter
De 13 på kurset som ikke 
har et tilbud fra REC SiTech, 
bør ha relativt gode jobbmu-
ligheter i tiden som kommer. 
Her er Meløy BedriftsService 
nå gitt en rolle:
- Meløy Næringsutvikling har 
bedt oss koordinere i forhold 
til andre bedrifter nå. Vi vet at 
Scan Crucible trolig etterspør 
om lag 15 personer i forbind-
else med oppstarten av pilo-
tanlegget deres i høst. Etter 
hvert kommer Sic Processing 
på banen. Det er altså ikke 
jobb til alle nå, men jeg tror 
nok de fleste vil få, sier Finn-
Åge Pettersen.
Han jobber i tillegg for å få 
avklaring på om et nytt AMO-
kurs kan startes i høst. Tanken 
er at dette kan spisses mot 
Sic Processing, som planleg-
ger ansettelser i høst.

Aloysius liker natta
Aloysius Soete (47) fra årets 
AMO-kurs er en av dem som 
har fått fast jobb ved REC 
SiTech, og den tidligere sveis-
eren og mureren begynner 1. 
september.
- Dette tror jeg blir bra, jeg har 
fått en god del praksis aller-
ede, og jeg har ikke problemer 
med å gå skift. Faktisk liker 
jeg nattskiftene best, for da 
har jeg tid til å gjøre andre ting 
etter jobb.
- Eh, andre ting? Etter 
nattskift?
- Ja, jeg legger meg ikke etter 

nattskiftene, da gjør jeg andre 
ting. Jeg klarer uansett ikke å 
sove mer enn 2-3 timer, smiler 
liberianeren, som er alenefar 
til 4 barn og opprinnelig kom 
til Meløy som flyktning. 

Fullklaff for Werner
Werner Klausen har også 
etter glimrende kursresultater 
fått fast jobb i den raskt vok-
sende REC-bedriften. Etter 
8 år i Bodø, med bachelor-
studier i IT og en jobb som 
systemutvikler, var han lei av 
å sitte ved et skrivebord, han 
så mørkt på å jobbe bare med 
IT resten av livet.
- Dette ble fullklaff for meg. 
Jobben på REC SiTech er 
utrolig variert, det er ikke 2 
timer som er like! Man må 
både ha litt teknisk innsikt og 
litt praktisk forstand, og så as-
sisterer jeg litt på IT og PC når 
det trenges.
Werner er opprinnelig fra Ball-
stad i Lofoten, men har gjort 
meløyfjæring av seg og ser for 
seg karriere for REC og mulig 

Ny jobb: Werner Klausen 
(27) har fått fast jobb i REC 
SiTech.

Ny jobb: Aloysius Soete 
(47) har fått fast jobb i REC 
SiTech.

Elevene har hatt et beintøft år, men har klart seg kjempebra, opplyser John Howard Bottolfsen. Her er den stolte gjengen: 
Bak fra venstre Cathrine Jonassen, Werner Klausen,  Aloysius Soete,  Kenneth Pettersen, Janita Mikkelborg, Lise Brun, 
Sandra Roksøy, Anita Karlsson (lærer), Joakim Myrvang og Roar Jensen (faglig ansvarlig). Midten fra venstre Margrethe 
Hermannsen, Lillian Wicklund, Jan Roar Jørgensen, Jonny Hansen, Elise Karlsen, Kim Kelner, Joseph G. Teah, Sergiy 
Pavliy og Raymond Hals. Foran fra venstre Bente Johnsen, Alfon Johansen (lærer), Venche Skoglund, Eva Rasmussen, 
Hans Inge Nordgård, Ann Kristin Ertsås, Wenche Kilvik, John Howard Bottolfsen (leder MVS-VO), Atle Rendal (lærer) og 
Finn-Åge Pettersen (leder Opplæringskontoret MBS).

Pizza fra Orion, brus og kaffe i stasvær markerte nylig 
avslutningen på AMO-kurset i produksjonsteknikk ved 
Meløy videregående skole i Glomfjord.

huskjøp etter hvert.

Hardt. Lærerikt
- Hvordan oppsummerer du 
kurset sett fra skolens ståsted, 
John Howard?
- Det har vært et hardt, men 
svært lærerikt år, og vi er 
godt fornøyd med det vi har 
fått til. Riktignok ”mistet” vi 
selv noen lærere til jobber i 
industriparken, men innleie 
av dyktige lærekrefter reddet 
situasjonen. Dette var folk vi 
var svært heldig med, spesielt 
samarbeidet med  Elektro AS. 
Bodø. Kommende skoleår 
blir nok dette verre å få til, for 
Elektro kan ikke avse folk. 
Samtidig har vi full bemanning 

igjen etter sykemeldinger, så 
vi er innstilt på å videreføre 
vårt samfunnsoppdrag og ta 
en runde til med AMO-kurs. 
Vår rammeavtale med NAV 
Nordland er på tre år. Det er 
bare for bedriftene å sende 
kursbestillinger til NAV Arbeid 
Ørnes. MVS-VO er klar og 
kan levere kurs tilpasset 
den enkelte bedrift – av ulik 
varighet og med oppstart i 
høst eller etter nytt år, sier 
John Howard.
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Hvor skal de? Til REC SiT   ech!

Hvor kommer de fr a? Overalt!
Hvilken bakgrunn har de?     Alt mulig!

De kommer fra Tromsø, Bodø, Mo i Rana, 
Sulitjelma og selvsagt Meløy. De vil være 
med på REC SiTech-laget. Gullsmeden, 
energiingeniøren og helsesøsteren. Eller 
hva med den hjemvendte arkeologen og den 
eventyrlystne førskolelæreren? Her er Eldrid 
Skjold og Åse Sørgård:
De begynte samme dag, på 
samme skift, de to damene, 
begge er i moden alder. Og 
med det til felles at de aldri 
har tatt i verken en ingot eller 

en wafer! Nå gjennomgår de 
opplæring hos REC SiTech 
etter å ha foretatt dramatiske 
endringer i yrkeslivet sitt. 
Eldrid Skjold fra Glomfjord 

Førskolelærer og arkeolog: De har gjort det som for de fleste vil framstå som et dramatisk 
valg i moden alder: førskolelærer Eldrid Skjold (t.v.) og arkeolog Åse Sørgård har mønstret 
på som operatører i skiftarbeid i REC SiTech.

er utdannet førskolelærer og 
har jobbet som pedagogisk 
leder i barnehage i 20 år. 
Åse Sørgård fra Tromsø 
(opprinnelig fra øya Meløy) 
har ikke bodd i Meløy siden 
hun var 16 år, har tatt 
landbruksskole og studert 
historie og arkeologi, og har 
arbeidet som arkeolog siden 
1998.

Eventyrlysten
- Det er eventyrlyst, rett og 
slett, smiler Eldrid.
- Jeg hadde lyst på en helt 
annen type jobb og var 
nysgjerrig på hva andre holdt 
på med. Grunnen til at det 
ble REC SiTech er at det var 
ledige stillinger her nå, og 
jeg har aldri hørt annet enn 
positivt om den bedriften.
- Og skiftarbeid?
- Ja, skift har jeg aldri jobbet 
før, så det blir en ny og 
spennende erfaring. Jeg er 
spent på alt, egentlig, jeg føler 
meg jo ganske fersk, det er 
veldig mye nytt å forholde 
seg til. La oss håpe det føles 
bedre om en måned, ler hun.

Ville hjem
- For meg var det drømmen 
om fast jobb som avgjorde 
det, pluss at jeg har hatt lyst 
til å komme hjem til Meløy, 
forteller Åse Sørgård.
- Som arkeolog er det 
vanskelig å få fast jobb, og 
jeg var litt mett av hele tiden 
å skulle være på hugget for å 
få nye prosjektjobber. Jeg har 
faktisk ikke hatt fast jobb siden 
1998. Skulle jeg først ut av 
Tromsø, måtte det bli Meløy, 
og jeg har vært bestemt på 
å bo ute på Meløy, der jeg 
kommer fra. Foreløpig må jeg 
ha en hybel i Glomfjord for å 
få det til, men det går bra. 
Så mens hun de siste 
somrene for eksempel har 
vært på utgravinger på 
Skålbunes ved Saltstraumen, 

Gullsmed: Hege Terum 
Kvitberg

bruker hun sommeren 2008 
til å bli vant med skiftarbeid i 
Glomfjord.
- Det er bare å hoppe i det, 
jeg tror det er lurt å skifte litt i 
løpet av livet, mener hun.
Eldrid fortsetter:
- For meg var det sånn at 
dette måtte skje nå hvis jeg i 
det hele tatt skulle prøve noe 
annet, jeg kunne ikke ventet 
noe lengre, tror jeg. Det er 
mange som lurer på om jeg 
helt vet hva det er jeg er i 
ferd med å gjøre, og det vet 
jeg kanskje ikke helt sikkert, 
heller!

Gullsmeden
En annen tilflytter med ”artig” 
bakgrunn er Hege Terum 
Kvitberg fra Straumsbukta sør 
for Tromsø. Hun har fagbrev 
som gullsmed og svennebrev 
som glassblåser, og har jobbet 
ved Hadeland Glassverk. Det 
er imidlertid vanskelig å finne 
jobber, så den siste tiden har 
hun vært lærer på hjemstedet 
sitt i Troms, kombinert 
med oppdrag for Hadeland 
Glassverk.
- Bransjen min hører faktisk 
med under Norsk Kjemisk 
Industriarbeiderforbund, så 
det var i fagbladet jeg så 
annonsen der REC SiTech 
søkte etter folk med relevant 
fagbrev-bakgrunn.
- Det virkelig ironiske var jo 
at jeg, dagen etter intervjuet i 
Glomfjord, fikk tilbud om jobb 
i ei sølvsmie i Kautokeino! Så 
jeg håper jeg har valgt riktig 

– jeg liker nå havet bedre 
enn vidda, da! Det kjennes 
merkelig å gå skift, men det 
går bra.

Bedriften og familien
Thomas Karlsen fra 
Porsgrunn har reist adskillig 
lengre for å slutte seg til REC-
laget. 
- Jeg har tatt mastergrad 
i energifysikk ved 
Universitetet for miljø- og 
biovitenskap (ved den gamle 
landbrukshøgskolen på Ås, 
red.anm.), og siden REC 
arbeider med fornybar energi, 
var dette en spennende 
bedrift og et spennende sted 
å komme til. Og så har jeg 
i tillegg litt familie i Meløy, 
forteller Thomas, som flyttet til 
Meløy i oktober.
- Jeg har fått veldig god 
oppfølging, og det er et utrolig 
godt samhold i bedriften, 
mener han.
Prosessingeniøren leder 
mottaksgruppa for de 
om lag 50 nye ovnene 
som skal leveres til REC 
SiTech i forbindelse med 
utbyggingen. Dette innebærer 
at ovnene skal mottas og 
installeres korrekt før senere 
overlevering til ordinær drift.

…og de andre
Og det er mange flere. Vi 
skriver ikke tiltredelsesdato, 
men disse er også blitt en 
del av den raskt voksende 
staben ved REC SiTech siden 
sist: Liviu Holt (opprinnelig 
fra Romania), Per Morten 
Fagerdahl (Mo i Rana), 
Torstein Pedersen (Mo i 
Rana), Lisbeth Hansen 

Ingeniør i 
energifysikk: Thomas 
Karlsen

(Ørnes), Karl Ivar 
Iversen (Sulitjelma), 
Alexander Skaugvold 
(Glomfjord), Ørjan 
Norum (Bodø), Torbjørn 
Johansen (Tjongsfjord), 
Mikael Dahl (Glomfjord), 
Karin Sundby (Ørnes), 
Renate Bogen (Ørnes), 
Roy Ankjell (Fauske), 
Kirsten Garske 
(Halsa), Rita Mevik 
(Saltstraumen), Monika 
Gjærde (Storvik), 
Camilla Laastad 
(Engavågen), Terje 
Kilvik (Reipå), Øyvind 
Jacobsen (Inndyr), 
Stein Stenersen 
(Ørnes), Anette Engvold 
(Tana), Hans Ove Horsberg 
Hagen (Trondheim), Steffen 
Hautala (Neverdal) og Lars 
Gøran Øhlund (Sulitjelma). 
Mens Martin Røberg har 
sluttet i REC SiTech, han 
jobber nå for Yara i Glomfjord.
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Fagforeningene 
protesterte åpenlyst, 
og Norsk Hydro var 
svært motvillig. Det 
hindret ikke at den 
første kommersielle 
lasten med 
fullgjødsel i bulk gikk 
fra Glomfjord 12. juni 
1958. Nylig ble 50-
årsjubiléet markert.

De tillitsvalgte mente at 
frakting i bulk framfor pakking 
i småsekker i Glomfjord 
betydde å flytte lokale 
arbeidsplasser til Oslo. I 
tillegg var skepsisen stor 
hos gjødselprodusenten til 
denne fraktmetoden – dette 
var nemlig pionerarbeid 
i håndtering av gjødsel. 
Rederne Jan Erik Dyvi 
og Torvald Klaveness 
klarte likevel å overbevise 
Norsk Hydro, og etter to 
prøvesendinger gikk M/S 
Mosjøen i juni 1958 fra 
Glomfjord med den første 
kommersielle lasten med 
gjødsel i bulk. Reisemål: 
IS Felleslager på Sjursøya 
ved Oslo, et nybygg 
som var et fellesprosjekt 
mellom Felleskjøpet Oslo, 
Gjødselgrossistene, Torvald 
Klaveness Rederi og Norsk 
Hydro.

Kake til alle
- Det var først på 1980-tallet 
at vi begynte med storsekk-
pakking, så i 1958 var bulk-
frakt en radikal endring, 
forteller PKL-veteran Egil 
Kolvik, som var selvskreven 
under markeringen som nylig 
ble gjennomført. Likeså PKL-
veteranene Håkon Sundby og 
Torbjørn Tidemann.
- Den 11. juni ble det servert 
kake til alle ansatte som en 
markering av jubiléet, forteller 

50 år med bulk

Delegasjonen inspiserer M/S Bimi, klar for avreise til 
Sjursøya. Foto: Egil Kolvik.

Kristine Haukalid, som er 
avdelingsleder logistikk i Yara 
Glomfjord.
Hun inviterte til lunsj 
der daglig leder på IS 
Felleslager, Harald Eikeland, 
deltok sammen med Jørn 
Gustavsen fra Yaras 
hovedadministrasjon. Samt 
Stein Henriksen og Svein 
Lindgård i logistikkavdelingen 
i Glomfjord. 

Færre hender
Etter lunsj dro delegasjonen 
ned til kaia for å se av 
gårde M/S Bimi, som førte 
”jubileumslasten” til en 
markering på Sjursøya noen 
dager senere. Vi møtte de 8 
ved lunsjbordet, der tema var 
tilbakeblikk på den rivende 
utviklingen som har redusert 
bemanningsbehovet kraftig i 
gjødselpakkeriet.
- Da jeg begynte i PKL i 1972, 
var vi 130. Da jeg sluttet i 
-94 var det under halvparten, 
altså om lag 60, husker Håkon 
Sundby.
- Og da vi begynte med 
storsekkpakking, måtte det 

12-13 mann til for å betjene 
det. I dag er de 2, opplyser 
Egil Kolvik.

Containerfrakt
- Og framtiden er at alt går ut i 
bulk, Kristine?
- Nei, det er det nok ikke. 
Fortsatt betjener vi for 
eksempel Nord-Norge 
hovedsakelig med storsekk. 
Og i kalksalpeter-markedet vil 
det nok fortsatt etterspørres 
leveranser i storsekk. 
- Det som trolig kommer, 
er bulk-lasting i containere, 

opplyser Stein Henriksen.
- Med spesialcontainere kan 
det sendes gjødsel til alle 
havner, for eksempel i USA, 
sier han.
- Hva med bemanningen i 
framtiden, da?
- Det er skrikende behov for 
gjødsel i verden, og vi ser ikke 
for oss at bemanningen skal 
bli lavere. Det det knytter seg 
usikkerhet til, er prisen på og 
kvaliteten på råstoffet fosfat, 
nå som vi blant annet skal 
importere det fra Marokko.

De markerte 50-årsjubileum for den første frakten av fullgjødsel i bulk fra Glomfjord. Bak 
fra venstre Stein Henriksen, Egil Kolvik, Kristine Haukalid, Svein Lindgård (Yara Glomfjord) 
og Jørn Gustavsen (Yara Norge). Foran fra venstre Torbjørn Tidemann, Håkon Sundby 
(begge Yara-pensjonister) og Harald Eikeland (IS Felleslager, Sjursøya).

REC SiTech extension 
fortsetter med høyt tempo 
i retning tett bygg i midten 
av neste måned. Mens 
stålkonstruksjoner for vegger 
og tak dekker en stadig større 
del av tomta, installeres det nå 
støttesystemer i kjelleren i den 
første delen som kom opp. 
Kjølemaskiner for wafersager, 
gjenvinningsanlegg for varmt 
vann, slurrytanker og tavler. 
Nå i juni støypes det også 
gulv i denne delen av ny-
fabrikken.

REC SiTech extension:

REC SiTechs produksjonshall blir trangere 
og trangere. Nå leveres og installeres 
nemlig nye ovner fortløpende, og spiser opp 
tidligere plass til kontorer og forbrukslagere. 
Når nybygget er tett etter en hektisk 
fellesferie (ferie? Ha!) blir august den store 
mottaksmåneden… 

Ovner fortløpende
- Foruten dette er det mottak 
og installasjon av ovner som 
preger hverdagen. Til nå har 
vi fått 9, og framover kommer 
det 1-2 stykker hver uke, 
forteller teknisk sjef Tor Arne 
Fagerli.
- Ettersom leverandøren 
var litt i forkant, måtte vi 
mellomlagre ovner en periode, 
fordi vi var bakpå med å 
støype fundamenter til dem. 
Årsaken til dette var rett og 
slett at vi jobber i lokaler der 
det foregår full produksjon 
samtidig.

REC SiTech har i dag 21 
ovner i produksjon. De 9 nye 
er bare en forsiktig start – når 
den nye fabrikken står ferdig 
neste år, skal nemlig hele 70 
ovner være i drift.

Spiser all plass
- Den store utfordringen er nå 
å finne plass. For etter hvert 
som vi installerer ovner, spiser 
vi plassen til for eksempel 
forbrukslagre og kontorer. 
Nå vokser vi også utover mot 
nedstrømsutstyret (skjæring 
og behandling av ingoter, red.
anm.), og vi får stadig mindre 
areal til rådighet, forteller han.
Som er lett å konstatere med 
et utenforstående og uinnvidd 
blikk, der man konsekvent må 
gå i sikk-sakk i den før mer 
romslige produksjonshallen. 
Og verre skal det trolig bli, for:

Industrifolks bildeserie følger utbyggingen ved REC SiTech. Våre knips denne gang er gjort 14. mai (t.v.) og 25. juni.

Hektisk sommer
- August er den virkelig 
hektiske måneden for mottak 
av produksjonsutstyr. Fra da 
kommer nemlig nedstrøms 
utstyr som wafersager, 
waferlinjer, vaskelinjer 
og blokksenter, som skal 
installeres i nybygget. Og i 
tillegg kommer det altså ovner 
fortløpende, opplyser Tor 
Arne.
- De tre fellesferieukene fra 
7. juli blir dessuten veldig 
hektisk, for da er det stans i 
produksjonen, og en rekke 
viktige prosjekter skal utføres. 
Blant annet skal det lages 
ny himling og nytt gulv i 
nåværende ovnsområde. 
Etter hvert skal også 
stålkonstruksjonene til dagens 
tak forlenges – den nye 
fabrikken blir om lag 2 meter 
høyere enn dagens. 

Trang. Trangere. Trangest.

Opplæringskontoret Meløy BedriftsService AS (OKMBS) 
kan tilby læreplasser i følgende fag:
Industrimekanikerfag, elektrikerfag, logistikkfag, IKT-
servicefag, produksjonsteknikkfag, bilmekanikerfag-lette 
kjøretøy, bilskadefag, tømrerfag, fiskeredskapsfag, yrkess-
jåførfag, kokkfag, institusjonskokkfag og salgsfag.

Søknader på læreplass sendes til OKMBS og søknadsskje-
ma fås ved: Opplæringskontoret MBS, Portvakt Glomfjord 
Industripark og Meløy videregående skole i Glomfjord.
Henvendelser kan skje til OKMBS: Telefon 95 11 34 99.
E-post: finn-aage@mbs-as.no.

Læreplass i Meløy?
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- Enkelte ganger underveis 
var det sjokkerende stille i 
klasserommet! sier faglærer 
Walter Elvenes.
- Dette er en positiv gjeng i 
utgangspunktet, men nå viste 
de seg virkelig fra sin aller 
beste side! roser hans kollega 
Britt Brun Bottolfsen.

Krevende oppdrag
De fikk et stort og svært 
krevende oppdrag, elevene i 

design- og håndverksklassen 
ved Meløy videregående 
skole i Glomfjord. ”Kongeparet 
kommer 18. juni, dere skal 
pynte festsalen”!
- Det kom som en stor 
overraskelse. Positivt. Kult. 
Dette blir et minne for livet, 
vedgår elevene Bent Sundet 
(19) og Gøril Sørmeland (17).
Alle som har hatt befatning 
med et kongebesøk, vet at 

det ikke er noen lek. Heller 
ikke for våre venner, som med 
dette oppdraget fikk et stort 
press på seg. Salen skulle 
pyntes, bordene skulle pyntes.
- Vi begynte med å tegne en 
romplan i korrekt målestokk. 
Så klippet vi ut bord og stoler. 
Det skulle være plass til alle, 
alle skulle se scenen, færrest 
mulig skulle sitte med ryggen 
mot hverandre, forteller Bent 
og Gøril.

Takk fra dronningen
Utsmykningen var et 
stort kapittel for seg selv. 
Produktene ble laget fra 
bunnen av.
- Alt av papir som ble brukt til 
bordkort og pynt lagde vi selv 
her på klasserommet, sier de.
De 150 som fikk være tilstede 
under festmiddagen, blant 
andre elevene, kunne stolt 
lytte til HM Dronning Sonja, 
som satte av tid i talen sin til 
å gi spesiell ros for den flotte 
utsmykningen.
- Vi tok utgangspunkt i 5 ulike 
sagn om Svartisen og lot dette 
inspirere oss da vi skulle lage 
bordkort og annen pynt. Det 
var mye arbeid. Veldig mye 
arbeid og pirk. Det skulle 
jo være helt perfekt, sier 
elevene.

Imponerte lærere
Faglærerne er svært tilfreds 
med innsatsen til sine elever.
- Ja, jeg er imponert over den 
arbeidslysten som ble lagt for 
dagen. De var utrolig dyktige 
og ivrige, mener Walter.
- Skolen har ved ulike 
anledninger hatt utadrettede 
oppdrag. Men dette er det 
største noensinne, og utrolig 
artig å jobbe med. Og det 
er en flott måte å vise fram 
klassen og skolen på, vi må jo 
huske at vi skal rekruttere nye 

Stort oppdrag. Stor   opplevelse. Stor ros.

Som eneste bedrift 
i Meløy fikk REC 
ScanWafer besøk 
av HM Kong 
Harald den 18. 
juni. Tore Matre 
presenterte stolt 
den nyutbygde 
fabrikken. Nå er 
waferprodusenten 
kommunens 
største bedrift, 
også på 
omsetning.

- Medieinteressen var 
stor, og dette var veldig 
god profilering for oss. 
Det var kjempeartig å ha 

Fabrikkdirektør Tore Matre forklarer HM Kong Harald 
og HM Dronning Sonja om waferproduksjon. Med på 
omvisningen 18. juni var også Finn Nordmo og Lothar 
Maruhn fra Meløy Næringsutvikling.

Kongebesøk og kongebedrift
kongeparet på besøk, sier 
Tore.
Han forklarte kongen og 
dronningen hvordan en ingot 
deles til blokker som igjen 
sages til wafere.
- Det var tydelig at kongeparet 
hadde forberedt seg godt. De 
stilte intelligente spørsmål!
Han kan fortelle at REC 
ScanWafer, etter utbyggingen 
siden årsskiftet 2005-06, nå 
også er Meløys største bedrift 
på omsetning, i tillegg til på 
antall ansatte.
- Vi omsatte for om lag 1 
milliard i fjor – tallet i år blir 
nær 1,5 milliarder, opplyser 
han.
Dermed passeres EWOS 

på Halsa og Yara Glomfjord, 
som begge omsetter for over 
milliarden. I stabsstørrelse har 
REC ScanWafer vært størst 

en god stund med sine om 
lag 185 ansatte mot Yaras 
om lag 165 og REC SiTechs 
om lag 135.

- Positivt. Kult. Et minne for livet, sier elevene Bent Sundet 
(19) og Gøril Sørmeland (17) om oppdraget med å pynte 
festsalen før kongeparets besøk.

hit, smiler Britt.
- Hva med fagplanen i et slikt 
prosjekt?
- Dette går rett inn i fagene. 
For det første skal elevene 
lære å tenke produkter som 
skal masseproduseres og 
selges. Dessuten kan dette 
prosjektet knyttes direkte 
til ting som myke og harde 
materialer og miljøvennlighet. 
Og redesign, altså å gjøre 
om noe som allerede er, slik 
som da vi brukte makulert 
papir til å lage nytt papir til 
utsmykningen.

Hele laget samlet: f.v. Christel Ann Nilsen, Linn-Christin 
Pedersen, Marita Oddvang Pedersen, Walter Elvenes, Bent 
Sundet, Britt Brun Bottolfsen, Gøril Sørmeland, Annelin 
Andreassen og Ronja Aronsen.

Ferdig pyntet festsal med og uten feststemte mennesker.

De fikk egen plass i festsalen, og egen plass 
i talen til HM Dronning Sonja! Elevene ved 
design og håndverk ved Meløy videregående 
skole fikk overstrømmende ros for sitt 
utsmykningsarbeid for kongeparet. 
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Vi ønsker ansatt
 

VEDLIKEHOLDSOPERATØRER 
(Mekanikere/Elektrikere med utvidet ansvar)

For å sikre nøkkelkompetanse på våre produksjonsanlegg søker vi etter 
vedlikeholdsoperatører som skal ha vedlikeholds- og oppfølgingsansvar for ulike deler 
av vårt utstyr i samarbeid med vedlikeholdsledere/planleggere. 

Det stilles krav om fagbrev innen nevnte fagområder. Det er ønskelig med noe erfaring 
fra produksjonsbedrifter.

Det legges stor vekt på gode samarbeidsevner, samt evne og vilje til å kunne arbeide 
selvstendig. Vi er på jakt etter personer som er nysgjerrige, fleksible og har en systema-
tisk arbeidsform. 

Nærmere opplysning om stillingene fås ved henvendelse til: Herulf Olsen, tlf.: 911 79 
917. 

Søknad, vedlagt kopi av vitnemål og attester, sendes innen 15. juli 2008 til: 
Yara Norge AS, Yara Glomfjord, Postboks 190, 8161 GLOMFJORD. 

Søknad kan også sendes via E-mail:  raina.sivertsen@yara.com

Glomfjord, den 24.juni 2008   

Yara Norge AS
Yara Glomfjord

M. N. Johnsen (sign.)

Du kjenner kanskje 
bakgrunnen: Selfors’ 
forgjenger Tor-Arne Gransjøen 
foreslo å bygge felles 
industripark-kantine i ”nye 
sentrum”, altså kloss opp til 
REC-bedriftene og i området 
der flertallet i parken nå 
etter hvert jobber. MBS fikk 
tommelen ned for dette, og 
sliter samtidig med at dagens 
kantine må fornyes både på 
utforming, utstyr, produkttilbud 
og vareflyt.

Investerer fo r storkjøkken

Bruker 1,5 mill.
- Vi ønsket oss én felles 
kantine – det fikk vi ikke, 
og da må vi tilpasse oss til 
situasjonen. Nå begynner vi 
en ombygging av kantina for 
1,5 millioner kroner, og vi skal 
fornye og tilpasse tilbudet vårt, 
forteller Mary-Ann Selfors.
- På hvilken måte?
- For det første har vi lenge 
sett at vi må gjøre noe med 
inn- og utfrakting, dette er 

REC sa nei til ny, felles kantine i 
industriparken og satser heller på egne 
kantiner i egne bygg. MBS tar utfordringen, 
og investerer om lag 1,5 millioner kroner 
for å styrke seg som storkjøkken for 
produksjonsbedriftene. Og nå kan kantina 
bli åpen hele dagen.

håpløst tungvint i dag. Derfor 
skal kjøkkenet og vareinntaket 
flyttes til nedsiden, altså 
langsiden, av bygget. Vi 
mener også at dette gjør 
det lettere på sikt å knytte 
sammen kjøkken, kantine 
og informasjonssalen. I 
tillegg skal det handles nytt 
møblement.

Dagens rett
- Det var det bygnings-

messige, hva med 
tjenestetilbudet når nye 
bedrifter velger å etablere 
egne kantiner?
- Vårt utgangspunkt er at vi 
skal bli et storkjøkken som 
leverer nokså mye til disse 
bedriftene. Allerede leverer 
vi mat til Marine Harvest, 
vi drifter kantina for REC 
SiTech, vi leverer mat til Si 
Pro og vi leverer nokså mye 
til REC ScanWafer, pluss 
at kakeproduksjonen er 
betydelig. Alt dette ønsker vi å 
gjøre stadig mer av.
- I tillegg skal vi tilby mer 
varme retter, kanskje en 
ordning med dagens rett for 
alle dem som jobber overtid 

og entreprenørene som er 
her på jobb. Og, vi ønsker 
å oppgradere lokalene for 
å legge til rette for mer 
møtevirksomhet. Lunsjmøter 
– vi vet at dette er ønskelig 
å få til, istedenfor å ta 
møtedeltakerne med utenfor 
parken.

Endrer åpningstiden
- Hva med åpningstidene - 
kantina stenger vel strengt tatt 
nokså tidlig?
- Det stemmer, den stenger 
veldig tidlig. Vi har bestemt 
oss for å endre åpningstidene, 
vi kan for eksempel ha åpent 
til 16.30.
- Altså må bemanningen 

økes?
- Vi må nok inn med litt ekstra 
folk, ja. Men dette dreier 
seg også om å forskyve 
arbeidstiden. Istedenfor at alle 
begynner 07.30 og springer 
nesten oppå hverandre, kan 
arbeidsdagens forskyves slik 
at det også blir gunstigere for 
de ansatte.
Tidspunkt for ferdigstillelsen 
av ”ny” kantine er foreløpig 
ikke klart.

Kantinestaben gleder seg over MBS-vedtaket om å bygge 
om og forbedre kantina. Nå skal også tjenestetilbudet 
endres. F.h. Kai Nymo, Line Svartisen, Harriet Anderson og 
Sasithon Phengphajhon.
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siden sist siste siden

I neste utgave av Industrifolk skal du få nytt oversiktsbilde over 
parken, og oppdatert tall på ansatte. Ett av mange synlige 
bevis på stor aktivitet og flere hoder, er bil-tettheten. På 
parkeringsområdet til REC og Si Pro leter man stundom forgjeves 
etter parkeringsplass hvis man ikke er på plass fra tidlig morgen.

Industriparken i uvant perspektiv? Her har Yara-operatør Bjørn 
Tinnan tatt oss med ut på rørgata, og vi står ved ”kneet” ned til 
gamle Viadukten. Et slikt knips gir inntrykk av at det fortsatt er 
god plass til nye utbygginger innenfor portene, i tillegg til Sic 
Processing, som du ser til venstre.

I forrige månedsskifte markerte man verdens røykfrie dag på 
REC SiTech-kantina. Til de ansatte overrakte fysioterapeut Berit 
R. Braseth en gerbera, symbolblomsten i antirøyk-kampanjer, 
og markedsførte høsten røykestopp-kurs.  – Det er mange 
som røyker i bedriften, og vi ser gjerne at det blir færre, sier 
personalsjef Vivian S. Johansen.

På den symbolmette datoen 8. mai ble det markert et tidsskille 
i Glomfjord Industripark. Denne dagen var nemlig Hydro i 
Glomfjord, selskapet som nærmest har bygget tettstedet, 
historie. Siste bastion var Hydro Production Partner, og daglig 
leder Arnstein Jensen inviterte til kake og informasjon om videre 
satsing under fanen til Bilfinger Berger Industrial Services.

To betydelige utbygginger i samme bilde: foran ser du status i 
tomta for renseanlegget nedenfor brakkeriggen, og i bakgrunnen 
den gigantiske tomta som er ferdig utsprengt fra Setvikhaugen. 
Førstnevnte inngår i REC SiTech extension, mens den andre 
innebærer en investering på om lag 600 millioner kroner i 
slurryfabrikk.

Midt i en voldsomt utbyggingstempo videreføres 
produksjonen i vanlig tempo hos REC SiTech. Samtidig 
mottar man jevnlig nytt produksjonsutstyr som skal inn i den 
eksisterende fabrikken. Dette bildet viser en av de om lag 50 
nye ovnene som skal inn i produksjonen, slike som det i tiden 
som kommer leveres 1-2 av hver uke.


