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PAM Offshore 140 fólk til arbeiðis í Norra

Stórur eftirspurningur er eftir føroyskum handverkarum at arbeiða í norsku 

oljuvinnuni. Hetta merkja tey væl hjá manningar- og útgerðarfyritøkuni PAM 

Offshore í Havn, sum er dótturfelag hjá MEST. Í løtuni eru umleið 140 mans 

frá PAM til arbeiðis ymsa staðni í Norra. Stjórin í PAM, Moutitz Mohr fegnast 

um positivu gongdina hjá felagnum og heldur, at stóri eftirspurningurin fer at 

standa við í í hvussu er nøkur ár aftrat. Við hesum sipar hann til tær mongu 

nýggju og stóru verkætlaninar, sum fara fram í norsku olju- og 

frálandavinnuni. Brúk er fyri fleiri fólkum, enn norski marknaðurin kann 

útvega. Og hartil dugnaligum og støðugum handverkarum. Higartil hava tey 

mest havt samstarv við fyritøkur so sum Aker, Kværner, Westcon og aðrar 

norskar oljuídnaðarfyritøkur, sum hava leigað elektrikarar, sveisarar og 

maskinsmiðir til arbeiðsuppgávur, men hjá PAM royna tey alla tíðina at fylgja 

gongdini á norska arbeiðsmarknaðinum og eru í løtuni í samráðingum við enn 

eina stóra norska fyritøku um samstarv. ONS gott grundarlag Spírin til nýggja 

samstarvið varð lagdur á oljumessuni í Stavanger herfyri og Anja Jacobsen, 

dagligur leiðari á PAM heldur tað hava stóran týdning fyri eina fyritøku sum 

PAM at vísa andlit á eitt nú oljumessum. Tað er ikki altíð hetta gevur úrslit 

beinanvegin, men so við og við gerst man meira sjónligur á marknaðinum. 

Tørvur er ikki bert á elektrikarum og maskinsmiðjum. Eisini eru boð eftir 

rørleggjarum, instrumentrørleggjarum, plátumonnum og øðrum. Í framtíðini 

verður helst eisini brúk fyri timburmonnum og málarum. Á ONS í august í ár 

vitjaðu tey m.a. á básinum hjá Mærsk fyritøku. Víðari samráðingar vera í 

komandi ári um møguligt samstarv sigur Anja. 63 søktu skrivstovustarv Sum 

støðan er nú nøktar PAM eftirspurningin, men nógv er at gera, og herfyri 

søkti felagið eftir skrivstovufólki. Ikki færri enn 63 umsóknir komu inn og 

harav nógvar góðar umsóknir. Tað var Berghild Jacobsen, sum fekk starvið, og 

hon dylur ikki yvir, at ein orsøk til, at hon søkti, er áhugaverda avbjóðingin at 

vera partur av olju- og frálandavinnuni. Tað vísir seg eisini at vera stórur 

áhugi millum føroyskar handverkarar at fáa tjans hjá PAM. Okkum nýtast ikki 

at søkja eftir fólki, tey koma av sær sjálvum, sigur Mouitz Mohr. Uppá 

fyrispurning hvørja viðmerking hann hevur til prátið um, at nú so nógvir 

elektrikarar fara av landinum at arbeiða, er tað er torførari at manna 

elektrikarastørv í Føroyum sigur PAM-stjórin, at tað er einki nýtt fyribrigdi, at 

føroyingar fara av landinum at arbeiða. Nógv arbeiði er í mennandi norsku 

oljuvinnuni, og norskar fyritøkur vilja sera fegnar hava føroyingar til arbeiðis, 

tí tær hava so góðar royndir við føroyingum. Og góða arbeiðstíðin og lønin 

draga sjálvandi eisini. Tað vísir seg eisini at vera stórur eftirspurningur eftir 

eitt nú verkfrøðingum, so tað er eisini ein møguleiki hjá føroyskum 

verkfrøðingum at fáa arbeiði í norsku oljuvinnuni. Vit hava samband við fleiri 

feløg í Norra, ið hava stórar verkætlanir á arbeiðsborðinum, og sum fáa brúk 

fyri nógvum verkfrøðingum. Føroyingar væl dámdir PAM-stjórin dylur ikki fyri, 

at afturmeldingarnar úr Noregi eru sera góðar. Norsku arbeiðsgevararnir eru 

sera glaðir um føroysku arbeiðsmegina, tí føroyingar rætt og slætt gera eitt 

gott arbeiði, mentaliteturin er tann rætti, føroyingar eru fleksiblir, og 

produktiviteturin er høgur, har føroyingar taka eina hond í. Sum heild eru 

eingir trupulleikar av føroyingum. Teir eru ærukærir og taka oftani eisini hond 

um hvør annan. Alt eginleikar, sum arbeiðsgevarar í oljuvinnuni virðismeta 

høgt. PAM gjørdi eitt nú fleiri arbeiðsuppgávur fyri borifelagið COSL, sum 

stóð fyri boringini á landgrunninum, og sum skilst vóru norðmenn sera væl 

nøgdir við arbeiðini, ið vórðu útint av føroyingum. MEST søkir í løtuni eftir 

nýggjum sølu- og marknaðarleiðara til samtakið. Myndir Anja Jacobsen, 

dagligur leiðari á PAM Offshore, Berghild Jacobsen, skrivstovufólk og Mouritz 

Mohr, stjóri PAM Offshore heldur til í gomlu sethúsunum hjá Kjartan Mohr, 

sála
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Stórur eftirspurningur er eftir føroyskum handverkarum at arbeiða í norsku 

oljuvinnuni. Hetta merkja tey væl hjá manningar- og útgerðarfyritøkuni PAM 

Offshore í Havn, sum er dótturfelag hjá MEST. Í løtuni eru umleið 140 mans 

frá PAM til arbeiðis ymsa staðni í Norra. Stjórin í PAM, Moutitz Mohr fegnast 

um positivu gongdina hjá felagnum og heldur, at stóri eftirspurningurin fer at 

standa við í í hvussu er nøkur ár aftrat. Við hesum sipar hann til tær mongu 

nýggju og stóru verkætlaninar, sum fara fram í norsku olju- og 

frálandavinnuni. Brúk er fyri fleiri fólkum, enn norski marknaðurin kann 

útvega. Og hartil dugnaligum og støðugum handverkarum. Higartil hava tey 

mest havt samstarv við fyritøkur so sum Aker, Kværner, Westcon og aðrar 

norskar oljuídnaðarfyritøkur, sum hava leigað elektrikarar, sveisarar og 

maskinsmiðir til arbeiðsuppgávur, men hjá PAM royna tey alla tíðina at fylgja 

gongdini á norska arbeiðsmarknaðinum og eru í løtuni í samráðingum við enn 

eina stóra norska fyritøku um samstarv. ONS gott grundarlag Spírin til nýggja 

samstarvið varð lagdur á oljumessuni í Stavanger herfyri og Anja Jacobsen, 

dagligur leiðari á PAM heldur tað hava stóran týdning fyri eina fyritøku sum 

PAM at vísa andlit á eitt nú oljumessum. Tað er ikki altíð hetta gevur úrslit 

beinanvegin, men so við og við gerst man meira sjónligur á marknaðinum. 

Tørvur er ikki bert á elektrikarum og maskinsmiðjum. Eisini eru boð eftir 

rørleggjarum, instrumentrørleggjarum, plátumonnum og øðrum. Í framtíðini 

verður helst eisini brúk fyri timburmonnum og málarum. Á ONS í august í ár 

vitjaðu tey m.a. á básinum hjá Mærsk fyritøku. Víðari samráðingar vera í 

komandi ári um møguligt samstarv sigur Anja. 63 søktu skrivstovustarv Sum 

støðan er nú nøktar PAM eftirspurningin, men nógv er at gera, og herfyri 

søkti felagið eftir skrivstovufólki. Ikki færri enn 63 umsóknir komu inn og 

harav nógvar góðar umsóknir. Tað var Berghild Jacobsen, sum fekk starvið, og 

hon dylur ikki yvir, at ein orsøk til, at hon søkti, er áhugaverda avbjóðingin at 

vera partur av olju- og frálandavinnuni. Tað vísir seg eisini at vera stórur 

áhugi millum føroyskar handverkarar at fáa tjans hjá PAM. Okkum nýtast ikki 

at søkja eftir fólki, tey koma av sær sjálvum, sigur Mouitz Mohr. Uppá 

fyrispurning hvørja viðmerking hann hevur til prátið um, at nú so nógvir 

elektrikarar fara av landinum at arbeiða, er tað er torførari at manna 

elektrikarastørv í Føroyum sigur PAM-stjórin, at tað er einki nýtt fyribrigdi, at 

føroyingar fara av landinum at arbeiða. Nógv arbeiði er í mennandi norsku 

oljuvinnuni, og norskar fyritøkur vilja sera fegnar hava føroyingar til arbeiðis, 

tí tær hava so góðar royndir við føroyingum. Og góða arbeiðstíðin og lønin 

draga sjálvandi eisini. Tað vísir seg eisini at vera stórur eftirspurningur eftir 

eitt nú verkfrøðingum, so tað er eisini ein møguleiki hjá føroyskum 

verkfrøðingum at fáa arbeiði í norsku oljuvinnuni. Vit hava samband við fleiri 

feløg í Norra, ið hava stórar verkætlanir á arbeiðsborðinum, og sum fáa brúk 

fyri nógvum verkfrøðingum. Føroyingar væl dámdir PAM-stjórin dylur ikki fyri, 

at afturmeldingarnar úr Noregi eru sera góðar. Norsku arbeiðsgevararnir eru 

sera glaðir um føroysku arbeiðsmegina, tí føroyingar rætt og slætt gera eitt 

gott arbeiði, mentaliteturin er tann rætti, føroyingar eru fleksiblir, og 

produktiviteturin er høgur, har føroyingar taka eina hond í. Sum heild eru 

eingir trupulleikar av føroyingum. Teir eru ærukærir og taka oftani eisini hond 

um hvør annan. Alt eginleikar, sum arbeiðsgevarar í oljuvinnuni virðismeta 

høgt. PAM gjørdi eitt nú fleiri arbeiðsuppgávur fyri borifelagið COSL, sum 

stóð fyri boringini á landgrunninum, og sum skilst vóru norðmenn sera væl 

nøgdir við arbeiðini, ið vórðu útint av føroyingum. MEST søkir í løtuni eftir 

nýggjum sølu- og marknaðarleiðara til samtakið. Myndir Anja Jacobsen, 

dagligur leiðari á PAM Offshore, Berghild Jacobsen, skrivstovufólk og Mouritz 

Mohr, stjóri PAM Offshore heldur til í gomlu sethúsunum hjá Kjartan Mohr, 

sála


