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JT electric- Fingu væl burtur úr í Grønlandi
Eitt samstarv kemur ikki av sær sjálvum, og tað ger útflutningur heldur ikki.
Fyritøkurnar mugu vilja tað og seta neyðugu orkuna til fyri, at tað skal
eydnast. Tað er tí upplagt, at Vinnuhúsið rættir eina hond í at hjálpa
fyritøkunum at gera neyðugu uppfylgingina, sigur Heðin Poulsen, stjóri í JT
electric heimaftur komin úr Grønlandi. Hann er sera væl nøgdur við
fyrireiking og ferð og heldur, at nú mugu fyritøkurnar og Vinnuhúsið fylgja
hesum upp. Fyritøkan hevur annars fingið fyrispurning frá bretska
oljufelagnum BP um at brúka undirvatnskameraið á oljupallum. Oljan.fo
spurdi Heðin Poulsen, hví tey fóru við til Grønlands: Ein væleydnað ferð Vit
valdu at fara til Grønlands í sambandi við, at Vinnuhúsið skipaði fyri hesum
túrinum. Tað er nokkso langt at fara og hildu vit hetta høvið verða áhugavert.
Bæði fyri at síggja hvat fyriferst har og verða kunnaðir um menningina og
framtíðar útlit, og so sjálvandi fyri at síggja, hvørjir møguleikar eru har. Men
vit fóru eisini fyri at vita, um vit kunnu gera okkum enn meiri galdandi á
grønlendska marknaðinum, tí vit selja longu okkara trolkamera hagar. Tað
gera vit ígjøgnum Vónina, sum vit hava sera gott samstarv við, serliga í
Grønlandi og Kanada. Vónin er sterk á hesum marknaðum, og teir hava góð
sambond við júst teir kundarnar, sum vit skulu røkka. Triðja orsøkin er at vera
saman við føroyskum vinnulívsfólki, tí tað gevur íblástur og tað at netverka
gerst bara meiri og meiri týðandi, tá ið man virkar undir handilsligum
treytum. Her gjørdist møguleiki fyri at fáa fleiri flugur í einum, og tóku vit
møguleikan. Vinnuhúsið skipaði fyri, saman við Syntesa, so tað var lætt at
leypa uppí vognin. Íblástur og ítøkiligar ordrar -Hvat fingu tit burturúr? Vit
fingu væl burturúr. Tí kunningin um Grønland og vinnulívið har, var rættuliga
góð. Skipað varð fyri business seminari á Katuaq, sum er norðurlandahúsið í
Nuuk. Har vóru nógvir ymiskir fyrilestrar og eisini kjak á skránni. Eisini varð
skipað fyri vitjanum til ymisk virkir. Men vit fingu ikki bara íblástur. Vit fingu
ítøkiligar ordrar í bókina. Føroyski stjórin á Qalut Vónin í Nuuk, Petur Jacob
Jacobsen, bjóðaði Polar Seafood at vitja okkum í Katuaq, og teir keyptu sítt
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fyrsta trolkamera har. Hetta er longu sent til teirra. Polar Seafood er stórt
reiðarí og er tað gott at koma innum hjá teimum. Royal Greenland er longu
ein góður kundi hjá okkum. Vit vórðu bjóðaðir umborð á Polar Natturalik,
sum skal hava hetta trolkameraði. Hetta er ein av stóru rækjutrolarunum.
Kristin Højgaard er skipari og hevur skipið føroyska yvirmanning. Væl
fyriskipað innrás -Sær tú fyri tær størri samstarv millum føroyskar og
grønlendskar fyritøkur og millum londini bæði? Ja, tað er einki at ivast í, at ein
slík væl fyriskipað innrás, eigur at síggjast aftur. Vinnuhúsið hevði verið har
yviri áðrenn, og tosað við arbeiðsgevarafelagið har og soleiðis slóðað fyri. at
grønlendskar fyritøkur vóru klárar at taka ímóti. Trúgvi eisini at tað er gott og
gevandi at fara saman á slíka ferð, tí har kann saktans eitt kappingarelement
stinga seg upp, ímillum føroysku fyritøkurnar, um at vita hvør fær
nakað/mest, burtúr túrinum. Flest øll í ferðalagnum eru von við kapping og er
tað gott bæði at kunna stuðla hvørjum øðrum í at gera eitt gott arbeiði, og
samstundis at vita hvør kann verða bestur. Vinnuhúsið upplagt at skipa fyri Hvussu heldur tú vit eiga at bera okkum at fyri at menna samstarvið við
Grønland? Vinnuhúsið er eitt upplagt organ at skipa fyri slíkum túri. Túrurin
varð væl fyriskipaður og eiga allar fyritøkurnar nú at fylgja upp uppá tað, sum
varð sáað í Grønlandi. Vit hava nú sett eplir niður, og vit mugu minnast til at
vatna og at taka tey upp í heyst. Flestu fyritøkurnar eru smáar, og tað er so
lætt at fella aftur í vanligu rútmuna, tá ið man kemur heimaftur og gloyma
uppfylgingina. Eitt samstarv kemur ikki av sær sjálvum, og tað ger
útflutningur heldur ikki. Fyritøkurnar mugu vilja tað og seta neyðugu orkuna
til fyri, at tað skal eydnast. Tað er upplagt, at Vinnuhúsið rættir eina hond í at
hjálpa fyritøkunum at gera neyðugu uppfylgingina, sigur Heðin Poulsen við
oljan.fo. Spennandi fyritøka JT electric er ein spennandi innovativ fyitøka,
sum arbeiðir við menning, framleiðslu og sølu av vørum og tænastum, bæði
til føroyska marknaðin, men eisini til nógv ymisk lond kring heimin.
Høvuðsvirksemið hjá fyritøkuni er tó veitan av vørum og tænastum til
alivinnuna í Føroyum. Í fjør, tá fyritøkan fylti 40 ár, fluttu tey í nýggjan
virkisbygning á Kambsdali. Har eru 20 fólk í starvi. Hetta eru dugnalig og
ágrýtin fólk, og tað er rættuliga gott tilfeingi at hava fyri at veita góðar vørur
og tænastur. Men vit hava sanniliga eisini góðar kundar og góðar eigarar,
sigur Heðin Poulsen, stjóri. Fyrispurning frá BP Spurdur um teir hava ætlanir
at bjóða seg fram í olju- og frálandavinnuni sigur hann, at hetta enn er nýtt
øki fyri tey, men sjálvandi fylgja tey væl við, um hesar vinnur eisini kunnu fáa
gagn av teirra vørum og tænastum. Eftir vitjanina í Grønlandi var Heðin á eini
stórari altjóða messu fyri undirsjóvartøkni í Bretlandi. Har vitjaðu umboð fyri
oljufelagið BP á føroyska básinum og spurdu til djúpvatnskameraið, sum
møguliga kann brúkast umborð á bori- og framleiðslupallum. Møguliga kann
hetta vera byrjan okkara til hesa nýggju, stóru og spennandi verðina, sigur
tann virkisfýsni stjórin at enda. Mynd: Peter Jacob Jacobsen, stjóri á Qalut
Vónin, og Heðin Poulsen, stjóri á JT electric í Katuaq í Nuuk. Trolkamera, sum
JT eletric selur kring heimin Møguliga fara vit at síggja føroyskt trolkamera á
oljupallum hjá BP í framtíðini

