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Statoil fær 200 umsóknir um dagin

Millum tey lesandi er tað norska oljufelagið Statoil ein tann best umtókti 

arbeiðsgevarin, sum tey kundu hugsað sær at arbeitt hjá. Men tað er ikki nóg 

mikið at hava gott umdømi og góð tøl at vísa, um ein ætlar sær olju- og 

gassídnaðin sum yrkisleið. Tað skrivar blaðið Dagens Næringsliv. Hvønn dag 

fær Statoil umleið 200 umsóknir frá fólki, sum vilja sleppa í olju- og 

gassídnaðin at arbeiða, men hjá tí norska oljurisanum er tað ikki altíð tað, 

sum stendur í umsóknini, ella tað, sum fylgir við henni, sum er avgerandi. -

Tað kann væl vera, at ein umsøkjari lýkur krøvini, men tað í sær sjálvum er 

ikki so týdningarmikið. Teir persónligu eginleikarnir kunnu hinvegin vera tað, 

sum avger málið, sigur Tom Rognstad, sum er stjóri á teirri deildini, sum 

finnur starvsfólk til Statoil. Samstarvsevni stóran týdning Hann sigur, at 

felagið kannar fyrst og fremst, um umsøkjarin hevur teir generellu 

førleikarnar. Síðani verður kannað, um viðkomandi hevur masterútbúgving 

innan fyri eitt viðkomandi øki, um hann ella hon hevur verið uttanlands, og 

um umsøkjarin dugir tað enska málið. -Vit tosa við umsøkjaran fyri at vita, um 

viðkomandi hevur fakligar førleikar, sum svara til hansara ella hennara CV. 

Umsøkjarin skal eisini greiða okkum frá sínum avrikum og arbeiðsroyndum, 

og so skal viðkomandi eisini geva okkum eina lýsing av sær sjálvum, sigur Tom 

Rognstad við Dagens Næringsliv. -Vanliga hava allir okkara umsøkjarar eitt 

gott CV, men tað kann vera, at teir ikki duga nóg væl at arbeiða saman við 

øðrum, og samarbeiði er sera týdningarmikið fyri okkum, leggur hann afturat. 

Tá Statoil hevur gjørt av, hvørjir umsøkjarar eru skikkaðir, verða teir settir til 

nakrar royndir, har teir millum annað skulu vísa, hvussu væl teir kunnu 

arbeiða saman við øðrum. Kapping við danir Statoil leitar eisini eftir fólki í 

Danmark, har felagið millum annað plagar at lýsa eftir eitt nú verkfrøðingum. 

Har er felagið í kapping við danskar fyritøkur sum Dong, Maersk Drilling og 

Danfoss, sum í hesum tíðum mugu kappast við útlendskar fyritøkur um 

arbeiðsmegina av teirri einføldu orsøk, tí tað er ikki nóg mikið av skikkaðari 

arbeiðsmegi at fáa. Lønarlagið er hækkað nógv, og teir best skikkaðu 

umsøkjararnir kunnu velja og vraka millum arbeiði kring allan heimin. Í 

Norðurlondum eru umleið 60.000 leys størv í orkuvinnuni, og tað var orsøkin 

til, at altjóða fyritøkan Hays fekk sær skrivstovu í Keypmannahavn í summar, 

haðani hon útvegar teimum norðurlendsku orkufyritøkunum arbeiðsmegi úr 

øllum heimskrókum.
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