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Arbeidsledige: Rekordmange jobbsøkere ventet til internasjonalt karrieretorg

Innvandrere utgjorde 30 
prosent av alle arbeids-
søkerne til Nav Horda-
land i desember.

SENTRUM

Reidun Duesund
reidun.duesund@ba.no

Ved utgangen av desember 2011 var 9404 
registrert som arbeidssøkere hos Nav Hor-
daland.  Av disse var 2808 fra utlandet. Altså 
30 prosent av alle arbeidssøkerne. 

Arbeidssøkere er de som har status som 
helt ledig, delvis ledig, eller er i arbeids-
markedstiltak, opplyser fylkesdirektør i 
Nav, Anne Kverneland Bogsnes.

– Dette er ikke et tall på alle som kom-
mer inn til Norge, men de som registrerer 
seg som arbeidssøkere. De såkalte euro-
flyktningene har ikke nødvendigvis rett til 
ytelser fra Nav, og vil derfor ikke vise igjen 
i våre statistikker i første omgang, sier hun. 

Tallene viser en nedgang i arbeidssøkere 
sammenlignet med desember 2010, men 
tallet har svingt når man ser året i helhet. 

Samtidig melder Bergen Næringsråd at 
rekordmange kommer på deres interna-
sjonale karrieretorg på torsdag. 

I fjor kom det 230 fra målgruppen 
«kvalifiserte internasjonale jobbsøkere». 
Mange flere er forventet i år. Over 40 virk-
somheter kommer. Torget blir arrangert i 
samarbeid med blant andre Nav, Bergen 
kommune, store næringslivsaktører og 
ulike andre ideelle organisasjoner. 

– Vi vet om kandidater som har fått jobb 
gjennom karrieretorget før. Det blir spen-
nende å se hvor mange euro-flyktninger 
som kommer i år, siden vi vet at det er 
kommet flere fra Spania hit. 

– Det kommer mange kandidater fra Øst-
Europa på torsdag, sier prosjektleder for 
karrieretorget Martin Halvorsen i Bergen 
Næringsråd, som også opplyser at Erna 
Solberg kommer.

Nærmere 64 prosent av de påmeldte så 
langt har minimum en mastergrad som ut-
danning.

Hjelp til CV
I går var en del av deltakerne med på CV-
workshop, der de fikk hjelp til å utforme 
CV-en sin på en bra måte. 

– Det ble nylig slått fast i en rapport at 
det er vanskeligere for folk med utenland-
ske navn å få jobb enn andre. Det er uro-
vekkende tall. Det er overhodet ikke inn-
trykket til næringslivet. 

Det er tredje gang karrieretorget blir ar-
rangert.

Én av tre SØKere 
er fra utlandet

PÅ BESØK: Journalistene Teo Ibeman og Carlos Caravaca fra Antena 3 TV i Spania er i Bergen for å intervjue spanjoler som søker 
jobb i Bergen.  FOTO: ARNE RISTESUND

»» Bergen Næringsråd arrangerer 
torsdag Internasjonalt karrieretorg 
sammen med andre samarbeids-
partnere.  

»» Dette er et møtested mellom næ-
ringslivet og kvalifiserte, internasjo-
nale arbeidssøkere som kan være 
aktuelle for bedriftene.  

»» Påmeldingen så langt viser at kandi-
dater fra over 60 land kommer. De 
kommer blant annet fra Russland, 
Storbritannina, Polen, USA, Mexico, 
Iran, India, Etiopia og Frankrike. 

faKta
Internasjonalt karrieretorg

To journalister fra spansk TV 
rapporterer hjem om at det ikke 
er så lett å få jobb i Norge som 
mange tror.
– Vi har lest blogger fra spanske personer 
som har kommet hit til Bergen, og vi har 
lest artikler om situasjonen deres her. Der-
for er vi kommet hit, forteller journalist Teo 
Ibeman fra Antena 3 TV. 

Sammen med fotograf Carlos Caravaca 
rapporterer de hjem til Spania om situasjo-
nen til spanjoler i Bergen. 

– Det er en helt ny situasjon at spanske 

vil immigrere til andre land. Vi er vant til at 
folk kommer til oss. Mange av dem som er 
kommet hit, solgte alle eiendelene sine før 
de dro. De får ingen enkel situasjon her. 
Noen må bo på gaten. Det er ikke så lett for 
folk å få jobb som mange tror. Det ønsker 
vi å formidle hjem til Spania, sier han.  

Marcos Amano, daglig leder på Robin 
Hood-huset, synes det er bra at journalis-
tene kommer for å rapportere hjem.

– De spør blant annet om hvor mye det 
koster å leve her. Vi formidler at norsk 
språk er viktig for å få jobb, sier han.

Rapporterer hjem

Vi vet om kandi-
dater som har fått 

jobb gjennom karriere-
torget før.
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Forstår du hvordan du kan hjelpe en som ofte føler 
seg misforstått?  Da er det kanskje deg jeg ser etter. 
Jeg er en jente på 13 år som trenger fosterhjem NÅ!
Du må ha tid til meg… jeg trenger en voksen som er der når jeg skal få meg 
venner, gå på aktiviteter, gjøre skolearbeid og det andre 13-åringer kan...

Du vil få god oppfølging. Frikjøp fra jobben din og veiledning er noe av det 
du får for å sikre meg en trygg og god fremtid.

Ta kontakt med Nils Erik Røyrvik så får du vite mer om meg.
Tlf: 466 18 918 eller e-post: nils.erik.royrvik@bufetat.no


