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Kendur skotskur orkujournalistur vitjar
Tá føroyska ráðgevarafyritøkan OpenEye í Aberdeen týsdagin og mikudagin í
hesi vikuni skipar fyri skeiði í Føroyum undir heitinum - Hvussu byggir tú upp
og varðveitir alit og trúvirði í einum so óvissum hemi? verður ein av
fyrilestrarhaldarum ein av kendastu og mest virknu orkujournalistunum í
Skotlandi. Talan er um Jeremy Cresswell, sum í mong ár hevur verið blaðstjóri
á eykablaðnum, Energy hjá kenda skotska dagblaðnum Press & Journal.
Jeremy hevur MBA prógv frá Aberdeen Business School Robert Gordon
Univerity. Hann hevur tikið lut í mongum ritum innan vinnu og orku og
viðvirkað til hóp av frágreiðingum og útgávum innan olju og gass, hevur
skrivað fýra bøkur um orkumál og er ein av orkubúskaparfrøðingunum hjá
Mackay Consultants. Hann er eisini formaður í Aberdeen Renewable Energy
Group.. Í desember 2010 móttók hann Personal Achievent Award í sambandi
við Scottish Green Energy Awards. Undirheitið til skeiðið er - Hvat allir virkisog stovnsleiðarar eiga at vita um samskifti og kunning og hví góð tiltøk og
væl vald orð við rætt høvi eru verd meira enn gull. Tað er fyritøkan hjá Búa
Tyril og Mariu Olsen, OpenEye, sum hevur tikið stigið til skeiðið, sum verður
hildið á Hotel Hafnia. Tey bæði hava búleikast í skotska oljuhøvuðsstaðnum
Aberdeen í nøkur ár, har Búi Tyril m.a. hevur útbúgvið seg. Fyriskipari av
tiltakinum er Búi Tyril, sum arbeiðir sum samskiftisráðgevi og er stjóri hjá
OpenEye.biz. Millum evnini, sum verða tikin upp á skeiðnum eru tær serligu
umstøður fyri kunning og samskifti, ið gera seg galdandi innan fiskivinnu,
umframt olju- og gass og aðra orkuvinnu. Tað er m.a. her drúgvu royndirnar
hjá Jeremy Cresswell koma inn í myndina. Hann er ein viðurkendur
serfrøðingur innan orkuvinnuna, íroknað olju og gass í Norðsjónum og á
Atlantsmótinum. Hann fer so eisini at greiða frá samskifti í orkuvinnuni í
Bretlandi. Myndir - Jeremy Cresswell, orkublaðstjóri fyrilestur í Havn
komandi dagarnar. Búði Tyril og konan Maria Olsen, sum hava tikið stig til
ráðgevarafyritøkuna OpenEye í Aberdeen.
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