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De har gjort det!
Fortalt sin historie gjennom unike kampanjer i Bladet Vesterålen.

Med regionens mest leste i ryggen.
Bladet Vesterålen har styrket sin posisjon vesentlig som regionens største og mest leste mediekanal.
Vi er også største nettavis i regionen, og sammen med papiravisa nærmer vi oss totalt 20.000 lesere.

Med det beste verktøyet.
Tar vi med lokalavisene i Amedia har vi det beste verktøyet for å få tak i de beste søkerkandidatene for dere.

Undersøkelser viser at ca. 80 prosent av de dere søker etter som nye medarbeidere finnes nettopp i vår region.
Dette viser at ved å legge hovedtrykket av markedsføringen lokalt og i tillegg supplere med Amedias store dekning utenfor Vesterålen og Lødingen, 

vil dere få den desidert beste dekninga for å lykkes med rekrutteringa.

Ønsker du å finne de beste folkene, fortelle om dine produkter og tjenester på en måte som når bredt ut:
Vi kan tilby ulike content marketing-pakker, så ta gjerne kontakt med oss!

– De rommene man bruker mest i et hus, nemlig 

kjøkken og bad, tar tid å planlegge og ikke minst 

bygge opp. Da er det greit at man har gjort et 

grundig forarbeid, og det starter gjerne hos oss, 

forteller Mona Skogvoll Nilsen. Sammen med Ni-

kolai Lundbakk er det dette teamet som står til 

disposisjon når du kommer innom kjøkken-, bad 

og garderobe-avdelingen på XL-BYGG Sortland 

og trenger gode råd.

Mange sjekker muligheter og hva slags mo-

deller som er på markedet på nett. Der kan man 

sitte lenge å drømme seg bort, og ønske både 

det ene og det andre. Men Lundbakk påpeker 

fordelen med å besøke XL-BYGG Sortland først.

– Vi har jo litt erfaring, og vi kan komme med 

innspill og ideer som kunden ikke har tenkt på 

før de startet planleggingen, og som kan være 

gode råd å ta med seg i den videre planleggingen.

– Spesielt er det viktig å tenke på å ha nok 

benke- og lagringsplass på kjøkkenet. Og kan et 

grovkjøkken tas med i planleggingen, spør Nilsen. 

Og når det gjelder benkeplass forteller Nilsen at 

det fortsatt er benkeplater i stein som selges mest.

– Dekton og keramikk er det sterkeste stein-

materialet vi har på markedet. Det er utrolig lett 

å holde rent og er meget slitesterk.

– Mange angrer på at de ikke tenkte på å ha 

nok skap- og benkeplass. Da ender man med 

masse rot på benken, med for eksempel kjøk-

kenmaskiner som ikke så ofte er i bruk. Også er 

det det praktiske, at det blir en god arbeidsflyt 

på kjøkkenet.

– Kjøkkenet er jo et rom som skal brukes mye. 

Det bør være praktisk slik at flere kan oppholde 

seg der samtidig. Flere og flere velger å ha åpen 

kjøkkenløsninger, der kjøkkenet blir en del av stua. 

Da er det viktig å tenke på estetikken.

STIKK DEG UT. Nilsen forteller at årets trender 

på kjøkkenet fortsatt vil være lune duse farger. 

Grånyanser er fortsatt trendy, og da tenker jeg 

spesielt beige og gråtoner i treverket. Det er viktig 

å tenke på at den varme lune naturen fortsatt skal 

tas inn i boligen. Lundbakk legger til at det fortsatt 

er mye treverk som velges. Blant annet kommer 

det en ny oljevarmet tresort i rustikk eik, som vi 

regner med kommer til å blir populær i år. Den er 

både miljøvennlig og vedlikeholdsfri. Og gul dus 

er en farge vi har signaler på vil komme inn på 

mange kjøkken i dette året.

Uten at kontrasten skal være for stor er det 

mange som utfordrer seg selv på å ta litt dristige 

fargevalg. Resultatet blir i alle tilfeller svært delikat, 

sier Nilsen.

– Uansett om det er kjøkken, bad eller en ny 

garderobe, så er dette rom som ofte brukes og 

bør ha smarte og gjennomtenkte løsninger. Det 

er på den reisen vi skal være både til inspirasjon 

og veilede deg som kunde til å få det produktet 

akkurat slik som du ønsker at det skal være.
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– Start planleggingen hos oss

Skreddersydd plassbygd garderobe til badet og 

på soverommet, kan du få spesiallaget til deg hos 

XL-BYGG Sortland.

Nikolai Lundbakk er nyansatt på kjøkken, bad og 

garderobeavdelingen på XL-BYGG Sortland.

Nikolai Lundbakk og Mona Skogvoll Nilsen står til disposisjon når du kommer innom kjøkken-, bad og 

garderobe-avdelingen på XL-BYGG Sortland.

Det fins mange muligheter når man skal velge nytt 

kjøkken, og like mange løsninger i hvitevarer. Hva 

passer best for deg?

Det er mye som skal plan-

legges og legges til rette når 

man skal bygge seg et nytt 

kjøkken, bad eller garderobe. 

Spesialistene på XL-BYGG 

Sortland har som mål at du 

skal bli 100 prosent fornøyd 

når det ferdige produktet  

er montert.

– Uansett om det er 

kjøkken, bad eller en ny 

garderobe, så er dette rom 

som ofte brukes og bør ha 

smarte og gjennomtenkte 

løsninger.

Kommunestyret i Bø har bestemt seg for å styrke skolen med fire stillinger, og det skal helst 
skje fra nyttår.  I tillegg har vi ledig én stilling ved Bø ungdomsskole. Også denne stillingen 
ønsker vi besatt umiddelbart. Er du pensjonert lærer, eller kan dokumentere kunnskap i 
enten engelsk, matematikk eller norsk er det bare å sende inn en søknad til oss hvis du kan 
hjelpe oss på kort sikt. 

Vi ønsker også søknader fra kandidater  
som ønsker seg faste stillinger.

Din lønn er mer verdt i Bø
På grunn av nylig vedtatte ordninger i Bø kommune, kan det være svært lønnsom å ha Bø kommune som ar-
beidsgiver. 
Vi har dessuten en positiv holdning til videre- og etterutdanning. Snakk gjerne med oss om hva vi kan tilby:

•  Faglig og individuell utvikling
•  Godt arbeidsmiljø
•  Fast stilling for kvalifisert søker.
•  Permisjon med lønn under videre- og etterutdanning etter nærmere regler, 
 og et eget stipendreglement for utdanning.
•  Gratis barnehageplass.
•  Rekrutteringstillegg på 25.000 kroner.
•  12 timer gratis SFO/uke.
•  Hjelp til å skaffe partner jobb
•  Hjelp til å skaffe bolig.
•  Gode forsikrings- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
•  Lønns- og arbeidsvilkår etter gjeldende lov og avtaleverk.
•  Lav sats på eiendom og lavere sats på formue.
 
KONTAKTPERSON:
Personalsjef Marius Holst
Tlf. 99 00 62 54

Skole- og barnehagesjef Hans Kristian Pettersen, 
tlf. 478 59106 eller 76 11 43 18.
E-post:hans.kristian.pettersen@boe.kommune.no

Hjelp oss å finne fire lærere

LES MER  
OG SØK

Disse elevene ved 
Bø ungdomsskole 
ønsker seg en ny 
lærer i julegave. Det 
samme gjør Brita 
Eriksen (t.h). Hun er 
en av lærerne ved 
skolen.
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VIL DU JOBBE SAMMEN MED OSS 
i et av Norges største sjømatkonsern?

– I dag er vi rundt 260 stolte ansatte i konsernet, og 

vi har en klar vekststrategi. For verden trenger 

mer ren, sunn og klimavennlig mat. Det er 

vårt oppdrag og fisk er vår lidenskap! 
Det forteller Børge Holm, daglig leder i Holmøy Produkter. 

Han sitter på møterommet i det nye bygget til Holmøy, som 

de ansatte flyttet inn i 2017. Holm tenker høyt om tanker 

og ideer om fremtiden. – For det er det vi gjør. Vi tenker og ser framover, målet 

vårt er at vi skal vokse, også med flere ansatte. Det har vi 

gjort i snart 50 år med et klart mål om å skape helårige 

lønnsomme arbeidsplasser i sjømatnæringen.LOKALT FORANKRETGjennom lokalt eierskap har Holmøy Maritime fra 1973 bygget 

et av Norges største sjømatkonsern som i dag utgjør Holmøy Ma-

ritime. Hovedaktiviteten er fangst av villfisk og havbruk. Hvert år 

produseres 225 millioner måltider og totalt produserer vi 45.000 tonn 

med sjømat. Hovedbasen er på Holmen i Sortland kommune hvor konsernet 

hovedsakelig lander fisken. Her finner man også administrasjonsbygg, tilvekst-

senter for laksen og en av Norges mest moderne servicehavner. Herfra tilbys 

frysetjenester, lagerhotell, kai og bunkers.

I år passerer Holmøy-konsernet to milliarder kroner i omsetning. Det er ifølge 

daglig leder Børge Holm, all-time high. 

– Vi legger ikke skjul på at vi er en betydelig aktør i markedet. Og har uten 

tvil en av Norges mest moderne havner. Det har mange aktører oppdaget, og det 

er langt fra kun våre egne trålere vi tar i mot ved kai. Hit kommer mange trålere 

fra vår langstrakte kyst i løpet av året. 
– Og som en 100 prosent lokaleid bedrift, godt etablert i Vesterålen, er vi stolte 

over det vi har fått til, sier Holm. 
Konsernet har hovedkontor få kilometer utenfor Sortland sentrum. Det ar-

kitekttegnede bygget fremstår som moderne, åpent og innovativt. Et steinkast 

unna administrasjonsbygningen er det nye lakseslakteriet under oppføring. 

Børge Holm, sammen med resten av Team Holmøy, gleder seg til bygget 

står ferdig.
– Som sjømatkonsern har vi en veldig stor fremtidstro. Vi har hatt en 

jevn og god vekst gjennom mange år. Vi har vært heldige, og aldri hatt 

behov for permitteringer, og nå tar vi på nytt sats. Det er mye som skjer 

i dette markedet, det skal vi være en del av, og vi gleder oss til frem-

tiden, forteller han.

NÅ TRENGER HOLMØY DEGNår det nye lakseslakteriet står ferdig, skal en helt ny 

organisasjon ansettes. 
– Det er en stor prosess vi skal igjennom. Jeg antar det 

er rundt 80 nye mennesker som kan få jobb hos oss. Så det er 

kanskje nettopp deg vi leter etter, sier Holm.

Holmøy har i alle år lagt vekt på å være en attraktiv arbeidsplass. 

– Det mener vi at vi har klart. Vi skal være innovative, vi har topp 

moderne utstyr og gode fasiliteter, og hos oss skal det være slik at de 

ansatte skal våkne før vekkerklokka ringer. Fordi de skal glede seg til å gå 

på jobb, sier Holm.Han er klar på at Holmøy går inn i fremtiden med et klart mål om å bli 

større. De ser kun på mulighetene og nå ser de fram til å få deg med på laget.

Først ut av stillinger konsernet har lyst ut er HR-Leder Holmøy Produkter. 

HR-lederen vil inngå i ledergruppa og skal også fungere som støtte til linje-

ledelsen. Er du engasjert, strukturert og liker å jobbe med mennesker? Som en 

nyopprettet stilling vil du kunne være med å forme din egen arbeidshverdag.

Vi har og en stilling ute som operatør tilvekstsenter på Eidsfjord Sjøfarm. Der 

får du blant annet ansvaret for å sikre optimal fôring av fisk. I tillegg til mange 

andre spennende oppgaver. 
– Så hva venter du på? Sendt oss en søknad allerede i dag. Vi gleder oss til å 

bli kjent med deg, sier Holm.

– De ansatte skal våkne  
før vekkerklokka ringer. 

Fordi de skal glede seg til å gå på jobb.

Remi Paulsen bakerst, sammen med Jonas Simonsen 

og Odin Andreassen sørger for at laksen har det godt i 

merdene på de anleggene Holmøy har.
Odin Andreassen syntes det er flott 
med varierte oppgaver på Holmøy.

Konsernet har hovedkontor på Holmen, 

få kilometer utenfor Sortland sentrum.

Les mer om stillingene på www.holmoy.no

«Rekrutteringen av lærere til Bø kommune i romjula var utrolig vellykket. 
Vi lyste ut fem ledige jobber tett før jul med søknadsfrist 2. januar, 

og lyktes med å skaffe alle fem. 
Bladet Vesterålen og Heia Nord-Norge jobbet med kampanjen. 

Resultatet var over all forventning.»
Hans Kristian Pettersen, skole- og barnehagesjef i Bø
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