|

Bergens Tidende lørdag 28. sepTemBer 2013

Katolsk hjelp til
euroinnvandrere

nyheter
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ØkT ledigheT: Det neste
året frykter nordmenn at
boliglånsrentene blir høyere,
arbeidsledigheten øker og
privatøkonomien svakere.
Det viser Opinion Perducos
forbrukertillitsindeks for september. Markedsanalyseselskapets
forbrukertillitsindeks viser at
man må tilbake til desember
2011 for å finne like lave forventninger til privatøkonomien. NTB

Caritas St. Paul åpner
informasjonssenter for å
hjelpe arbeidsinnvand
rere ut i arbeidslivet.
Snart kan også et
kommunalt servicesenter
bli etablert.
Mathias ReieRth
Rune MeyeR beRentsen (foto)
mathias.reierth@bt.no

Caritas St. Paul, som er St. Paul
katolske kirkes lokale hjelpeorganisasjon, har nå opprettet et
informasjonssenter for arbeidsinnvandrere. Informasjonssenteret, som har offisiell åpning
førstkommende mandag, har
allerede vært i sving en måneds
tid. Så langt har mellom 50 og
60 arbeidsinnvandrere henvendt seg til kontoret for å få
hjelp og råd.
– Vi hjelper folk med informasjon om deres rettigheter
og plikter, hvor de kan bo, få et
måltid, hvordan de kan komme
seg inn på arbeidsmarkedet og
lignende, forteller Lone Lunemann Jørgensen. Hun er ansatt
for å drive informasjonssenteret
sammen med frivillige.

Jevn tilstrømning
Det er på Robin Hood-huset at
Caritas St. Paul skal ha sitt informasjonssenter, og holde åpent
mandager og torsdager.
– Blant våre brukere er det en
del arbeidsinnvandrere som vi i
større grad har sett oss nødt til
å jobbe opp mot siden 2011 og
frem til i dag, sier daglig leder
ved Robin Hood-huset, Marcos
Amano. Han forteller om en
jevn tilstrømning av arbeidsinnvandrere.
– De har ofte lite kunnskap
om det norske samfunnet og det
norske arbeidsmarkedet, dårlige
språkkunnskaper – og de har gjer-

Frivillige Trår Til: Lone Lunemann Jørgensen er ansatt ved Caritas St. Pauls informasjonssenter. Her tilbyr hun og frivillige ved informasjonssenteret hjelp og råd til arbeidsinnvandrere.

ne lite dokumentert utdanning
og arbeidserfaring, forteller han.
Amano mener at kommunen
burde tatt en større del av ansvaret for denne sårbare gruppen.
– Akkurat nå gir jo frivillig
sektor et ganske godt og sammensatt tilbud, både med tilbud
fra Caritas, Robin Hood-huset og
Kirkens Bymisjon. Noe av dette
burde kanskje det offentlige tatt
seg av, sier han.

Savner servicekontor
Bergen kommune har lenge
ønsket å åpne et servicesenter for arbeidsinnvandrere. Det
meste er på plass, men de siste
detaljene lar fortsatt vente på
seg. Marcos Amano synes det er

fakta
z Caritas
informasjonssenter
n Gir informasjon og hjelp til
arbeidsinnvandrere, primært fra
EØS-landene.
n Holder åpent mandager 10–17,
torsdager 11–18.
n Hjelper alle arbeidsinnvandrere,
men har flest besøkende fra
Spania, Portugal, Polen og
Romania.
n Det er Caritas St. Paul,
St. Paul katolske kirkes lokale
hjelpeorganisasjon, som står
bak senteret. Holder til i Robin
Hood-huset i Magnus Barfots
gate 22.

trist at Bergen fortsatt ikke har
fått på plass et eget servicekontor for arbeidsinnvandrere hvor
de kan møte alle nødvendige
instanser på ett sted.
– Det at vi ikke har et eget
servicekontor for utenlandske arbeidssøkere i Bergen, det
gjør det unødvendig komplisert for disse å ta kontakt med
rette myndigheter i forhold til
arbeidstillatelser, skattespørsmål og lignende, sier Amano.

– Tvinges ut i svart arbeid
– Det som Caritas har startet
er jo på en måte et supplement
til det vi ønsker å starte nå, sier
byråd for sosial, bolig og områdesatsing, Dag Inge Ulstein (KrF).

I Oslo, Stavanger og Kirkenes
er det opprettet Servicesenter
for utenlandske arbeidstakere
(SUA). Her får arbeidssøkere all
informasjon og hjelp de trenger
på ett sted, og erfaringene fra de
tre byene har vært positive.
– Vi jobber nå med å få dette
etablert også i Bergen. Næringslivet lider jo under at vi ikke har
det, sier Ulstein.
Nå håper byråden at en ny
regjering vil være med på å
få fart på etableringen av et
Servicesenter for utenlandske
arbeidstakere i Bergen.
– Du tvinger jo mer eller mindre folk ut i svart arbeid i stedet
for at du kan gi folk papirene de
trenger med en gang, sier han.

Mercuri Urval AS er en del av Mercuri Urval Group med 70 kontor i 24 land. Vi er et internasjonalt ledende konsulentfirma med sterk organisk vekst verden over. Vi bygger vår rådgivning på innsikt i
hvordan individer, team og organisasjoner skaper resultater. Denne innsikten kommer våre kunder til gode gjennom velutprøvde og sertifiserte verktøy og metodikker. Våre tjenester spenner fra
executive search and selection, capability review, coaching, og utvikling av organisasjoner, team og ledere. Mercuri Urval representerer et bredt og kompetent konsulentmiljø med fokus
på å utvikle langsiktige relasjoner som bidrar til å få våre kunders strategier til å virke. Vi jobber med kunder innenfor ulike bransjer og nisjer, ofte på tvers av landegrensene.

Bedriftsrådgiver og
Researcher/Prosjektkoordinator
Vi finner og utvikler menneskene som muliggjør virksomhetsstrategier

Som bedriftsrådgiver i Mercuri Urval Bergen vil du være en betrodd sparringspartner
for våre kunder og markedets mest etterspurte kandidater. Med vår grundige metodikk innen
virksomhetsanalyse og potensialvurdering av kandidater er vi ledende i Norge på utvelgelse.
Vi søker en engasjert relasjonsbygger med solid markedsforståelse som vil videreutvikle sitt
nettverk i olje- og gassnæringen. Vi tilbyr en spennende rolle i lokale og globale prosjekter innen
lederrekruttering og -utvikling. Du har høyere utdanning, gjerne innen tekniske fag.

Mobiltilpasset

Som researcher/prosjektkoordinator i Mercuri Urval Bergen vil du være en sterk
bidragsyter til den gode kandidatopplevelsen. Parallelt med å administrere søkere skal du
identifisere og attrahere searchkandidater som dekker kundens unike behov. Gjennom
vår systematiske arbeidsmetodikk vil du kartlegge bransjer, virksomheter og enkeltpersoner.
Vi søker en strukturert og nysgjerrig kollega med høyere utdanning som evner å skape
god dialog.

Mercuri Urval i Bergen tilbyr et miljø med seks kolleger som er genuint opptatt av å lykkes sammen med våre kunder. Vi er et sammensveiset tverrfaglig team som spiller hverandre gode for å skape
det beste resultatet for kunden og kandidat. Godt samarbeid er vår suksessfaktor og vi jobber alltid to konsulenter og en researcher på hvert oppdrag. Du vil bli en viktig bidragsyter til
et team som er rangert på topp på flere sentrale måltall i hele Mercuri Urval Group.
Hvis du har spørsmål om stillingen, ta gjerne kontakt med Mercuri Urval ved Andreas de Lange, tlf. 975 59 056 eller Gro Reinertsen, tlf. 975 59 058.
Vis interesse for stillingen ved å laste opp din CV og søknad på www.mercuriurval.no snarest, og senest innen 7. oktober 2013.

Mobiltilpasset

