■ RekRutteRingsmesse

På jakt
BRANDBU
når norsk titanium components (nTC) skal satse på
raufoss trenger de flere folk.
i går var de på utkikk.
Siv Storløkken

– Vi kan absolutt ha møtt potensielle arbeidstakere her i
dag, sier produksjonssjef Tord
Forseth med et lurt smil.
– Først og fremst er vi ute etter
operatører, men vi vil vokse og
da trenger vi flere disipliner.
Sammen med 14 andre bedrifter deltok NTC på rekrutteringsmessen både for å få et
overblikk over kompetansetilgangen og å vise seg fram. Etter to år er det fortsatt mange i

nærområdet som ikke vet hva
selskapet gjør.
Fikk jobb i fjor
Maskinarbeider Lars Peder Pedersen fra Åsbygda kunne absolutt tenke seg å bytte ut dagens
lange arbeidsvei med å sykle til
fabrikken på Eggemoen.
– Dette er en fin mulighet til
å se nærmere på hva som finnes
av bedrifter, sier han.
I fjor var det reisekoordinator
Veronica Stokkvold fra Roa som
lette. Radio Randsfjord huket
henne, og noen dager senere
hadde hun takket ja til jobb.
– Jeg trodde ikke jeg skulle
finne noe, men man tenker bredere på en slik messe.
I går sendte hun radiosending
live fra messen.

TiTanium: Lars Peder
Pedersen (til venstre) kan
godt tenke seg å jobbe
hos Trond Forseth ved
Norsk titanium components,
som i går viste fram
produkter og lokket
med sjokolade.
Foto: Siv Storløkken

Den er for alle i alle aldre som
er på utkikk etter jobb. Av de
yngre var Nicolai André Brustad
(21). Med ferske cv-er i sekken
og visshet om at vikariatet han
nå går i snart er over håpet han
å finne noe interessant innen
elektronikkfaget.
– Vil ha jobb
– Lykkes ikke det, får jeg prøve
noe jeg ikke trenger kompetanse
på. Jeg vil ha jobb, og den skal
være på Hadeland.
Fjorårets messe hadde totalt
350 besøkende, i går hadde man
passert 300 halvveis. Wenche
Smeby ved Hapro er glad for at
man i år hadde et enda bredere
spekter i bedriftene, og slår fast
at oppslutningen betyr at det er
behov for tiltaket.

