
 

5 kjappe 
Torsdagen den 23. Januar 2020 var vi på SuSu arena her i Sunndal. Vi gikk til 5 

forskjellige bedrifter som vi valgte å intervjue. Det var 30 bedrifter vi kunne 
velge mellom. Vi valgte disse 5 bedriftene som står nedenfor. 

 

Dette er de spørsmålene vi stilte. 

1. Hvordan trives du på jobben din? 

2. Hva går arbeidsdagen ut på? 

3. Har dere stor etterspørsel etter nye ansatte? Og med hvilke utdanninger? 

4. Hva er mest utfordrende med jobben du har? 

5. For de som vil, er det mulig å besøke bedriftene/firma?  

 

 

Sunndal lensmannskontor  
1. “Vi trives veldig godt i jobben vår, vi gleder oss til å møte opp på jobben” 
2. “Arbeidsdagen er veldig variert. Vi jobber med ulike ting. Vi har forskjellige 

vakter, etterforskning, voldssaker, voldtektssaker, narkotika, ulykker 
ordensforstyrelser. Vi jobber både her 
i Sunndal og Tingvolls området”. 

3. “For å utdanne seg som politi trenger 
du politiutdanning, økonomi, annen 
bakgrunn eller god på data. 
Lensmannskontoret her i Sunndal er 
ikke så stort, men det er ikke så stor 
etterspørsel, men hvis det er 
etterspørsel så er det mange som 
søker” 

4. “Som sagt en liten plass så det blir 
mye forskjellige inntrykk, det kan være noen du kjenner som du må kanskje ta 
inn på avhør.” 

5. “Det er mulig å besøke stasjonen om du ønsker det. Vi får besøk som oftest 
av barneskoler og barnehager.” 

 

 

 



IN2innovation 
1. “Solid sekser. Terningkast seks.” 
2. “Mye forskjellig, jobber med næringsutvikling, bedriftsutvikling og forskjellige 

prosjekt og bedrifter som 
ønsker utvikling.” 

3. “Akkurat på vår jobb har vi 
ikke det, men vi jobber for 
bedriftene, så vi har et 
nettverk av bedriftene og der 
er jo det stor etterspørsel. Og 
nå er vi her for IN2innivation 
og det er jo mye 
industribedrifter og der er de 
svært interessert. Både de 
som er fagarbeidere og gode 
administrative ressurser og 
ingeniører.” 

4. “Det mest utfordrende er 
kanskje å tenke langsiktig, på en måte arbeid for dagene som skal komme 
fremover.” 

5. “Ja, det er mulig å besøke bedriftene. Det er bare å ta kontakt.” 

 

Vard Aqua 
1. “Vi trives meget bra.” 
2. “Vi driver med produksjon og salg 

av utstyr til fiskeoppdrett og det 
er veldig variert.” 

3. “Det er ikke veldig ofte vi 
rekrutterer, men en gang eller to 
ganger i året kan det fort være at 
vi trenger nye ansatte. Da er det 
gjerne med bakgrunn i 
elektroautomasjon vi søker etter.” 

4. “Det er jo alltids til å få salget 
være høyt nok og få lagt fram 
rette type produkt til markedet til 
enhver tid.” 

5. “Det er bare å sende forespørsel 
så får vi alltids til en avtale.” 

 

 

 



 

Voksenopplæringen i Sunndal 
1. “Vi trives kjempegodt. Veldig godt. Veldig variert arbeid, godt miljø.” 
2. “Den går ut på å være på Sunndal voksenopplæringa og ha kontakt med ny 

bosatte og flyktninger og vise de letteste, men beste veiene til å få seg jobb i 
Norge.” 

3. “Hos oss har vi et bredt 
fagteam, vi har lærere, vi 
har rådgivere, 
vaktmestere, tolkere, 
renholdere, 
miljøarbeidere. Vi har 
akkurat ansatt nye tolk i 
høst på arabisk språk. 
Hvis man skal jobbe som 
lærer trenger man 
lærerutdanning, og 
gjerne med spesial 
pedagogikk i 
norskopplæringen. Skal 
man jobbe som rådgiver 
trenger man ha tre årlig høyskoleutdanning innen helse eller sosialfag.” 

4. “Det at du ikke kan planlegge en arbeidsdag fordi at alltid så dukker det opp 
noe akutt som du har nødt til å gjøre akkurat da. Det er mange situasjoner 
som kan oppstå. Men det har vi taushetsplikt om.” 

5. “Ja det er det mulig å komme, bare å ta kontakt” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sunndal Energi 
1. “Jeg trives kjempebra! Jeg har jobbet her to ganger så jeg begynte på nytt 

etter seks år og det er jo et godt tegn.” 
2. “Det er veldig variert. 

Det er fordelen med å 
jobbe på Sunndal 
Energi. Jeg jobber 
som elektriker og 
energimontør. Det er 
alt fra vanlige 
stikkontakter til 
høyspentlinje til 
jordkabel til 
fibermålere. Så det er 
veldig variert.” 

3. “Ja, vi søker spesielt 
etter lærlinger 
annethvert år, og etter 
hvert så fyller vi etter 
behov, men vi ligger vel på rundt 23 ansatte. Det har vi egentlig gjort ganske 
lenge. Vi har to lærlingtyper nå, en innen elektro, altså energimontør og en 
som byggdriftefaget. Byggdrifterfaget er jo det gamle vaktmesterfaget, der er 
det jo ikke så mye krav til hvilken skole du har gått først egentlig, men på 
energimontør så må du gå grunnkurs.”  

4. “Det kan jo være utfordrende når det er orkan og styggvær, det er da vi må ut 
å ordne strømmen.” 

5. “Det er ikke noe problem å besøke oss. Det er bare å ta kontakt.” 


