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Norsku oljuvinnuni tørvar útlendskar handverkarar
Norska oljuvinnan er í støðugum vøkstri og er eftirspurningurin eftir
boripallum, oljuútbúnaði ol. so mikið stórur, at tað eru og fara at vera boð
eftir útlendskari arbeiðsmegi komandi árini. Talan er fyrst og fremst um
fakfólk á ymsum økjum, og tí hava lond við royndum og útbúnum
handverkarum og fakfólki stóran fyrimun. Spaniólar vilja til Noregs Tað eru
ikki einans føroyingar, sum royna eydnuna í vaksandi norsku oljuvinnuni.
Eisini í øðrum europeiskum londum, har arbeiðsloysið er stórt, eru eyguni
vend móti Noregi í hesum tíðum. Eitt av hesum londum er Spania. Sambært
norska blaðnum Stavanger Aftenblad hava tíðindini um, at norska oljuvinnan
tørvar einar 5000 verkfrøðingar skapt ein gravgang millum spaniólar eftir
størvum í Norra. Norska blaðið er farið undir at byggja upp ein
starvsfólkaportal, www.findajob.no, har útlendingar kunnu finna leys størv í
olju- og orkusektorinum. Blaðið skrivar, at talan er um tørv á nógvum ymsum
oljuarbeiðarum eitt nú í Stavangerøkinum. Sponsk bløð hava gjørt sær dælt
av tíðundunum úr Noregi og hava sett á stovn egnar netportalar, sum vísa á
møguleikarnar at søkja um størv í norsku oljuvinnuni. Hetta hevur havt við
sær eina øgiliga vitjan úr Spania á norsku netsíðunum. Eitt nú hevur ein grein
um, at Aker Solutions tørvar 300 fólk skapt ein gravgang av fyrispurningum
frá spaniólum. Hetta gjørdi, at meira enn 10.000 spaniólar fóru inn á
netsíðurnar í november og er tað er tíggjufalt so nógv sum vanligt. Eisini fara
mong inn á heimasíðuna linked.in. Nógv, sum leita á heimasíðum, gerast tó
vónsvikin, tí førleikakrøvini eru sum oftast rættiliga høg til størv í norsku
oljuvinnuni. Arbeiðsloysið er stórt í Spania, heili 21,5% og er tað met í Europa.
Tað ljóðar, at nýggja spanska konservativa stjórnin hevur roynt at fáa bløð og
tíðindaportalar at yvirmeta týdningin, sum norska oljuvinnan kann fáa fyri
arbeiðsleysar spaniólar. Umleið 45% av teimum ungu millum 25 og 35 ár eru
arbeiðsleys, og tí er áhugin frá teimum at sleppa til Noregs serstakliga stórur.

