Robert Gardar við drúgvum royndum innan altjóða oljuvinnu heldur, at føroyingar eiga at útbúgva seg til hesa
vinnuna.
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Klaksvíkingurin Robert Gardar er ein av mongum føroyingum, sum hava valt sær lívsleiðina
til arbeiðis í altjóða oljuvinnuni. Hann hevur drúgvar royndir í hesi vinnu á nógvum av
heimshøvunum, og í dag starvast hann hjá Maersk Drilling í Suðurkorea. Hann hevur í eina
tíð verið partur av stóru verkætlanini hjá danska frálandafelagnum at byggja fýra
boriskip. Hann stórtrívist í arbeiðinum.

Robert dylur heldur ikki fyri, at honum dámar væl, at føroyingar arbeiða í oljuvinnuni, og
vónandi koma fleiri at arbeiða í hesi vinnuni.
“Vit skulu hugsa um at útbúgva fólk, har vit fáa flest møguligar landsmenn at taka sær av
eini komandi føroyskari oljuvinnu. Føroyingar eru fleksiblir, men tað krevur, at ein hevur
tann rætta hugsanarháttin og hugburðin, um ein vil arbeiða í hesi vinnuni. Oljuvinnan er í
stórari framgongd, men kortini tykist hetta at verða ein lítil heimur í heiminum, har man
ofta møtir fólki, sum kennir onkran, ið tú eisini kennir.
At fáa fótin inn um í hesi vinnu kann fyri mong tykjast trupult, men eini góð ráð er at seta
sær eitt mál og ikki geva uppat, tí man fær eitt nei, men heldur blíva við, til ein sleppur
upp í part.
Øll, sum arbeiða í vinnuni, eru byrjað við lítlum ella ongum royndum, men so skjótt man
fær bygt upp royndir, lata fleiri hurðar seg upp fyri einum, og man hevurlættari at sleppa
fram at teimum góðu arbeiðunum,” sigur Robert.
Hann vísir á, at oljuvinnan er í eini stórari menning,og mangulin uppá fólk er stórur, so
beint nú er besta tíðin at fáa sent umsóknirnar.
“Eg vil ráða fólki til at søkja beinleiðis til operatørarnar. Ein kann eisini stovnaein profil á
Linkedin og leggja sítt CV út har. Hetta er ein miðil, sum er nógv brúktur av HR fólkum, ið
leita eftir arbeiðsmegi fyri feløgini í vinnuni.
(Lesið eisini komandi grein við Robert Gardar, sum heldur, atvit fara at finna olju við
Føroyar men ávarar móti óhepnum avleiðingum av eini oljuvinnu.)

