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Kom hjem – jobber i fleng

JOBB I SIKTE: Geir Gotvassli er selv med i programmet Intro Innherred, og nå oppfordrer han ungdommer til å ta turen til Levanger videregående under treffet 3. juledag. I bakgrunnen ser vi noen av de som mener Levanger og Verdal kan by på et godt jobbmarked: Lars Edvard Hoff, Flemming Rehtmar, Nils Ståle Hammer, Grete Ludvigsen, Roar Austvik og Torolf
Kvello.

Flemming Rehtmar har
jobber å dele ut til 15
nye ansatte bare i løpet
av første halvår. Visst er
det grunn til å vende
nesa hjemover igjen for
innherredsbygg i utlendighet.
Jobblysten ungdom som bor
andre steder, men som kommer
heim til jul, gjør trolig lurt i å
besøke Levanger videregående
skole 3. juledag. I en uformell
setting, kobles ungdom og
næringsliv sammen. Over fingermat og kulturelle innslag, er det
bare å mingle seg inn i det framtidige jobbmarkedet. Ifølge flere
bedriftsledere er sjansen god.
– Innherred skriker etter
arbeidskraft, bemerker initiativtakerne til juletreffet: Innherred
Vekst, Markedsplassen Levanger
og Verdal Næringsforum.

Bredt spekter
- Vi gjør mer enn å lage papir og
dyrke gulrot, påpeker Torolf
Kvello. Selv representerer han
både Verdal Næringsforum og
bedriften Elas, og sammen med
ham og nevnte Rehtmar i ScanWind dukker det opp firmaer
over et bredt spekter.

Erfaringene fra tidligere år
viser at disse juletreffene har vist
seg å bli svært fruktbare for
mange av deltakerne.
Geir Gotvassli (25) kan takke
et tilsvarende treff i Steinkjer for
at han i dag har flyttet tilbake til
fylket etter studietiden i Trondheim. I høst begynte han Intro
Innherred - et program som sikrer
ham fartstid i tre ulike bedrifter
over en periode på to år. Og byr
mulighetene seg for jobb også
etter det, er Gotvassli bestemt på
å bli i Nord-Trøndelag.

Motivasjon
Det samme håper initiativtakerne til juletreffet andre ungdommer bestemmer seg for. Ifølge
Lars Edvard Hoff er det i alle fall
gode grunner til å bo og jobbe i
våre kommuner.
- Målet er å fortelle hva
Levanger og Verdal har å tilby.
For det er ikke småtteri. Vi har et
enormt spenn og et veldig mangfold. Samtidig er heller ikke våre
to kommuner langt fra resten av
verden, poengterer Markedsplassens daglige leder.
- Det finnes andre motivasjonsfaktor enn lønn som er av
stor betydning. Fritid, pensjonsordninger, om det finnes jobb til
kjæresten, hvordan er det å vokse opp for barna? er også blant
de mange faktorene som teller
mye, bemerker Roar Austvik,

leder av Commidt.
- Og får vi tak i folk som har
røttene sine her, er det kanskje
lettere å beholde dem over lenger tid også, sier Nils Ståle Hammer i Minoko.

Finne hverandre
Representanter fra noe av mangfoldet stiller med stands. Ordfører Bjørn Iversen i Verdal og
næringssjef Grete Ludvigsen i
Levanger står for åpningen av
treffet. Dernest dukes det for et
kulturelt innslag, og etter det mat
og mingling hvor det er meningen av ungdom og lokalt næringsliv skal finne hverandre.
Roar Austvik, Flemming
Rehtmar og Grete Ludvigsen
peker på mange fordeler det kan
være for en bedrift å knytte til seg
ungdommelig energi.
– Vi har gode erfaringer. Unge
medarbeidere har mye å tilføre,
understreker Austvik.
Juletreffet henvender seg til
alle ungdommer som har lyst til å
finne seg jobb på Innherred, i alle
bransjer og i alle fagretninger.
Treffet finner sted i aulaen på
Levanger videregående skole.
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212 nye levangsbygg
Levanger får et folketall på 18
385 ved årsskiftet, viser beregninger fra Statistisk sentralbyrå.
Dersom prognosen slår vil, vil vi
i løpet av 2007 hatt en befolkningsøkning på 212 innbyggere.
Steinkjer vil fortsatt være størst i
fylket med 20 745 innbyggere,
og en vekst på 121, mens den

største vekstkommunen Stjørdal
kommer like bak med sine 20
605 innbyggere pr 1. januar
2008. Stjørdal vi i så fall oppleve
en vekst på 332 inneværende år.
For Verdal blir veksten 143, med
et folketall på 14 105 ved årets
slutt.
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