Program – UNG 2019
Spennende jobbmuligheter innen marine næringer
Elever på 10. trinn i Vest-Finnmark - Velkommen til Arktisk kultursenter
i Hammerfest, mandag 28. oktober 2019.
Vi blir 265 deltakere, og vi gleder oss til å se dere!
Bli bedre kjent med de marine næringer, og det brede spekteret
av arbeids- og utviklingsmuligheter.
Se næringens rolle som grunnlag for bosettingen langs finnmarkskysten og
betydningen for AS Norge. Du møter bedrifter, ansatte, lærlinger,
elever og utdanningsinstitusjoner.
Nordkapp maritime fagskole stiller med sin skipssimulator.
Prøv deg som kaptein - styr skipet ut fra Hammerfest og Honningsvåg,
eller seil gjennom Sørøysundet og på stormfulle Lopphavet.
Laksens Hus er et visningssenter i Alta, som formidler og deler kunnskap om
havbruksnæringen. Fra pionertiden til dagens moderne oppdrett har det skjedd mye,
og de fokuserer på samspillet mellom natur, menneske og teknologi.
De svarer på det du lurer på om dagens og fremtidens oppdrettsnæring.
Samarbeidsparter:

Program:
Kl. 10.30

Skipssimulator og Laksens Hus åpner

Kl. 10.30-11.30

Lunsj

Kl. 11.30

Åpning og velkommen

Ansatte i fiskeri- og havbruksnæringen:
Velkommen ombord
Møt Trude Halvorsen, skipper og
eier av F-52-HV «Aurora J» i Hasvik
kommune. Hun skal fortelle om sine
10 år som fisker, fra hun startet som
23-åring i 2009 og til i dag. Hun
skreddersydde sin egen arbeidsplass,
da hun investerte i ny båt i 2015.

Et innblikk i laksens verden
Laksens Hus i Alta v/leder Maria Sparboe og
Norway Royal Salmon (NRS)
v/driftskoordinator Bjørn Ruben Larsen
Hvordan foregår dagens oppdrett?
Hvordan er det å jobbe i næringa?
Har fisken det bra i merdene og tankene?
Hva tenker de om bærekraft og oppdrett?

Kl. 12.30-12.55

Aktiviteter og minglepause

Verdens beste sjømatprodukter
TOBØ FISK i Havøysund
v/daglig leder Even Johansen
forteller om hvordan vi med verdens
beste råstoff kan produsere verdens
beste sjømatprodukter i Finnmark.
Bedriften sier selv at de har en unik
plassering, med kort vei til
fiskefeltene i rene arktiske farvann.

Utdanning og rekruttering:
Nordkapp videreg. skole/
Nordkapp maritime fagskole
v/rådgiver Johnny Andreassen og
elevene Stein Håkon Hanebo Svane,
Magnus Holmgren og Kevin Antonio
Pedersen forteller om sin skolehverdag,
og hvilke utdannings- og
arbeidsmuligheter som finnes for de
som ønsker å utdanne seg innenfor de
marine næringene.

Kl. 13.45-14.10

Aktiviteter og minglepause

Vardø videregående skole
- Nasjonal sjømatlinje
v/ass.rektor Kristine Rønning
kommer for å fortelle om Nasjonal
sjømatlinje, som ble etablert ved Vardø
videregående skole denne høsten. Her får
du praktisk og teoretisk kunnskap om
Norges nest største eksportnæring.

OK Barents (opplæringskontor)
v/opplæringskonsulent Eva Karlsen
forteller hvordan lærlingeordningen
gjennomføres i praksis.
Lærling Asgeir Eliassen deler
erfaringer som lærling på fiskefartøy,
og forteller hvorfor han har valgt dette
utdanningsløpet.

Kl. 15.00

Takk for denne gang

Det tas forbehold om endringer.

