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Bretsk
»kanón«
til Føroya
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Stjórin í bretska arbeiðsgevarafelagnum, Digby
Jones verður gesturin á
Vinnudegnum 2004. Hetta
kom í lag á samkomu í
Hetlandi
mánakvøldið.
Týsdagin hitti Eyðun Elttør
sín bretska starvsbróður,
Steven Timms
Hóast tað er eitt ár til
»Vinnudagin 2004«, so er
longu nú greitt, hvør
útlendski gesturin verður.
hann er ikki bert stórur í
vavi, hann er eisini ein stór
»kanón« í bretskum høpi.
Hann fýrir ikki fyri at taka
telefonina á miðjari nátt og
vekja sjálvan Tony Blair.
Orð, ráð og tankar hansara
viga tungt, tá stórar avgerðir skulu takast í stjórnini.
Maðurin sipað verður til
eitur Digby Jones, og hann
er stjóri í bretska arbeiðsgevarafelagnum við fleiri
milliónum limum.
Digby Jones var høvuðsrøðari við eitt hátíðarhald í
býráðshøllini í Lerwick
mánakvøldið. Løtan var
eitt av hæddarpunktunum í
bretskari ella rættari hetlendskari oljusøgu. Tað eru
25 ár síðani, at fyrsta oljan
úr Norðsjónum kom í land
í Hetlandi.
Við til hátíðarhaldið vóru
eisini fleiri føroyingar við
landsstýrismanninum
í
oljumálum, Eyðun Elttør á
odda.
Um somu tíð sum hetlendingar hyggja 25 ár
aftur um bak, so hyggja teir
25 ár fram við spenningi,

men eisini við iva og
angist. Ber til at varðveita
og menna oljuvinnuna er
stóri spurningurin.
Digby Jones røsti í røðu
síni hetlendingum og helt
fyri, at oljuvinnan eigur
mong góð ár enn.
Tað var í hesum sambandi at Magni Arge, formaður í Oljuvinnufelagnum beyð tí bretska arbeiðsgevara »bossinum« til
Føroya at halda fyrilestur á
tí komandi vinnudegnum.
Hann tók av og gleðir seg
til sína fyrstu vitjan í Føroyum.
– Eg ivist ikki í, at vit og
føroyingar hava nógv at
samstarva um, eitt nú á
oljuøkinum sigur Digby
Jones við Sosialin.
Týsdagin var stór ráðstevna í Lerwick, har m.a.
bretski oljumálaráðharrin
helt røðu. Høvi var so eisini
hjá Eyðun Elttør at hitta og
tosa við bretska starvsbróðurin, Steven Timms.
Nú fá framstig – fund –
eru gjørd vestan fyri Hetland síggja oljumyndugleikar her fegnir, at olja
verður funnin í føroyskum
øki og at oljan kann geva
arbeiði og inntøkur á oljuterminalinum Sullon Voe,
tey næstu 25 árini.
Tað eru 25 ár síðani, at
henda størsta oljuhavnin í
Europa varð tikin í brúk.

Eg elski at sita her
samman við Sofíu
og drekka ein kop av kaffi,
men hevði eg bara haft
mína teldu við mær.
Eg fekk eitt hugskot…

stephanssons hús

VITJAN
Lerwick
Jan Müller
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Ynskjur tú at gerast teldunørd?
- men orkar ikki at fara undir bert ástøðiliga útbúgving?
So hevur tú møguleikan nú at fáa eina meira verkliga telduútbúgving...
Vit bjóða tær fjølbroytta útbúgving, har tú hevur møguleika at arbeiða sum t.d. mennari (udvikler),
sniðgevi (designer) ella KT-ráðgevi (systemkonsulent). Útbúgvingin skiftir millum skúla og starvsvenjing.
NetStarv er ein 16 mánaðar long útbúgving. Hugsanin er at nýta tøknina, soleiðis at luttakararir
kunnu leggja orku í at verða kappingarførir á arbeiðsmarknaðinum.

Áhugaði kunnu venda sær á tlf. 350070 ella 211135.
Umsóknir skulu verða okkum í hendi, í seinasta lagi týsdagin 9. desembur 2003 kl. 16.00.

www.alv.fo
Málbólkur
Serliga ætlað fólki, ið í størri
ella minni mun eru førleikatarnaði, sum hava eina miðnáms og/ella víðari útbúgving
ella aðrar javnbjóðis royndir.
Hóast brekið hava góð útlit
til at røkja eitt arbeiði fulla
tíð innan eitt nú KT-vinnuna.

Endamál
Málrættað útbúgving til
óstuðlað arbeiði á ávísari
fyritøku, t.d. sum mennari,
formgevi ella KT-ráðgevi.

Starvsvenjing
Útbúgvingin er verklig.
Umleið helvtin av tíðini er
starvsvenjing á eini fyritøku.

Innihald
Eftir gjølla ástøðiliga læring,
skulu luttakararnir gera seg
serkønan á ávísum økjum,
t.d. dátugrunnum, sniðgeving
og interaktiviteti. Útbúgvingin
skiftir millum undirvísing og
starvsvenjing.

