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Tana Byggmarked AS er medlem av Byggmakkerkjeden
som er Norges største og eneste landsdekkende bygge-
varekjede. Vi driver med salg av trelast, byggevarer,
kjøkken, bad og andre interiørprodukter. I dag er vi 7
fast ansatte og omsetter for omlag 25 millioner kroner. 

Vi utvider arbeidsstokken, og søker etter en 
INNKJØPER/MARKEDSANSVARLIG
Hovedansvaret vil være:
• å sørge for optimalt innkjøp av varer i henhold til  
butikkens og kjedens sortimentsstrategi 
og butikkens behov.

• vareadministrasjon 
• Markedsføring av lokale og sentrale kampanjer
• Andre oppgaver kan tillegges
Vi søker etter en person som:
• har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
• er kvalitets- og resultatorientert
• behersker data som arbeidsredskap
Vi kan tilby:
Utfordrende arbeidsoppgaver i en spennende bransje
Trivelig arbeidsmiljø
Opplæring
Lønn etter avtale
Søknadsfrist: 12. april
Er dette jobben for deg, send søknad med CV til:
hege@byggmakkertana.no
Har du spørsmål vedrørende stillingen så kan du
kontakte Hege Ørpetvedt på tlf. 93 28 68 72

Belønn deg selv med: 
• shopping • spa-behandling 
• matopplevelser  • kulturhistorie 

Weekend-tur våren 2011
• Tallinn: 4-stjerners hotell  ........... fra kr. 3195,-
• Helsinki: 3-stjerners hotell  ........ fra kr. 2595,- 
Prisene er per person og inkluderer flyreise fra Ivalo samt del i dobbeltrom 
2 døgn m/frokost på sentrale hoteller. Tillegg for enkeltrom.

Øvrige priser: Bangkok fra kr. 8550,- • Hongkong fra kr. 9250,- • Singapore 
fra kr. 9250,- • Sydney fra kr. 14690,-

Ta kontakt for et godt tilbud på din reise!

Gateway Ivalo - Helsinki og Tallinn

REISEBYRÅP RSANGER

Postboks 204, 9711 Lakselv • Tlf: 78 46 16 44
www.reisebyraa.com • post@porsangerreisebyraa.com

Åpn. tider: man-fre 0900 - 1600

Neils matkurs i Lakselv
6. - 7. april 2011, Banak Leir, Lakselv

Dag 1 - for bedrifter 
«Bruk av lokal mat i næringsutvikling» 

Kurset vil omfatte menyskriving, tllbereding av lam, hvitfisk, fjellfisk, 
reinkjøtt og bruk av lokale urter, lokale potetsorter og grønnsaker. 
Det vil bli gitt opplæring i vakumering og bruk av dampovn i tilbered-
ning av disse produktene. Det vil også bli gitt en kort innføring av 
sous-vide metoden, som er tilberedning av vakumerte produkter i 
dampovn på lav temperatur.

Dag 2 - for bedrifter og gourmetinteresserte  
«Finnmarks tapas» (småretter fra Finnmark)

For bedrifter og guormetinteresserte privatpersoner  
med ingredienser som krabbe, steinbit, boknafisk,  
bokna lam, reinkjøtt og mye mer.
Kun kr 400 pr dag
Påmeldingsfrist snarest.
Begrenset antall plasser.

For informasjon/ påmelding:  
ta kontakt med Porsanger i utvikling KF,  
v/ Frank Seppola,  
tlf. 905 31 390 eller e-post:  
frank.seppola@porsanger.kommune.no

Porsanger i utvikling KF

Bli med på en fantastisk idéreise 
og seminar på Kventunet!
Nå har DU muligheten til å påvirke hvilke oppgaver Porsanger i utvikling skal jobbe med 
de neste 3 årene!

Vi skal gå gjennom forslagene som kom frem i mai og bestemme hvilke oppgaver vi skal ha 
fokus på i fremtiden. 

Vi tilbyr deg en spennende reise med lokal guide, noe å bite i fra lokale matprodusenter, slentring 
og idéjakt. Det blir en engasjerende, inspirerende og interessant kveld. Sett av tid og bli med på 
å «bygge» fremtidens Porsanger!

Tirsdag 24. august 2010, kl. 16:30 - 22:00

Transport: Buss fra Porsanger Vertshus/Statoil kl. 16:30 med retur kl. 22:00.
Seminaret er gratis. Enkel servering. Du finner mer informasjon på www.porsanger.no.
Påmelding skjer til gro.skanke@porsanger.kommune.no eller tlf. 78460489/78460419.

Er du interessert i Porsangers utvikling? Hva skal vi leve av i fremtiden? Hvilke  
arbeidsplasser finnes i Porsanger om 20 år? Gikk du glipp av forrige idéverksted?
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Milliardsamarbeid 
for Finnmark Kraft

Finnmark 
Kraft

• Finnmark Kraft AS er et 
unikt selskap som er tuf-
tet på lokalt eierskap. Sel-
skapets formål er å bygge 
ut ny vind- og vannkraft i 
Finnmark, i samarbeid med 
grunneieren Finnmarkseien-
dommen. Finnmark Kraft er 
en langsiktig og utviklings-
orientert aktør som har sitt 
fokus på verdiskapning 
gjennom egenutvikling eller 
ved deltagelse i andres pro-
sjekter. Selskapet ble stiftet 
i Alta 17. juni 2009. Eierne 
er kraftselskapene Varanger 
Kraft, Alta Kraftlag, Ham-
merfest Energi, Luostejok 
Kraftlag, Repvåg Kraftlag, 
Nord Troms Kraftlag, Nord-
kyn Kraftlag, samt grunnei-
eren FeFo.

(Kilde: Finnmark Kraft)

fakta

– Bra For FinnMarKingene:
Administrerende direktør for Finnmark Kraft, John 
Masvik, mener samarbeidet med Fred Olsen 
Renewables vil gi positive ringvirkninger for Finnmark.  
  (Pressefoto)

Finnmark Kraft har 
inngått et kraftsam-
arbeid med en in-
vesteringsramme 
på nær 9 milliarder i 
Finnmark.

eriK brenli

Det er det lokale kraftselska-
pet Finnmark Kraft As og Fred. 
Olsen Renewables AS (FOR) 
som samarbeider om å ut-
vikle vindkraftprosjekter i Vest- 
Finnmark.  

To vindkraftverk
Det er Fallerassa Vindkraftverk 
og Kvalsund Vindkraftverk som 
skal realiseres. Til sammen har 
prosjektene en mulig installert 
kapasitet på 710 MW, og ram-
men for investeringer er på nes-
ten 9 milliarder kroner. 

Begge vindkraftverkene er 
meldt til Norges vassdrags og 
energidirektorat og det vil søkes 
konsesjoner for prosjektene i lø-
pet av 2011/2012.

Kraftsamarbeidet har fått 
navnet Finnmark Fornybare 
Energiutvikling (FFE) og vil gi en 
forretningsmessig oppside for 
begge selskapene i et meget 
spennende område for «kort-
reist kraft».

Bra for FK
Administrerende direktør i 
Finnmark Kraft, John Masvik, 
ser meget positivt på samar-
beid med en sterk industriell og 
kompetent partner som FOR; 

– Denne avtalen vil øke mu-
ligheten for at Finnmark får 
ta del i vindkrafteventyret i de 
kommende årene. Felles ut-
vikling og utbygging av dis-
se prosjektene vil gi stor lo-
kal verdiskapning og mange 
nye arbeidsplasser innen grønn 
energi, sier han i en presse-
melding.

Administrerende direk-
tør Torger Lien i Fred. Olsen 
Renewables sier at selskapet 
setter stor pris på muligheten 
for å samarbeide med erfarne 
kraftprodusenter i Finnmark.

–  Deres kompetanse 
innenfor kraftproduksjon og 
forståelse for lokale forhold 
vil, sammen med FORs in-
dustrielle bakgrunn innen 
vindkraft, styrke muligheten 
for realisering av disse pro-
sjektene.  De planlagte vind-
kraftprosjektene vil gjøre det 
mulig for kraftkrevende regio-
nale industriprosjekter, både 
onshore og offshore, å benyt-
te fornybar energi, noe som 
er positivt både for miljøet og 
for Finnmark, uttaler Lien.

Ledes av Blix
Finnmark Fornybare 
Energiutvikling skal ledes av 
Bjørn Blix, som blant annet 
har ansvaret for Fred. Olsen 
Renewables’ prosjekter i 
Finnmark. Han har tidligere 
jobbet som prosjektdirektør i 
Hammerfest Energi.

Fred Olsen Renewables 
har utviklet og driftet vindpar-
ker siden midten av 1990-tal-
let, og har i dag vindparker i 

drift i Storbritannia og Sverige. 
De har også flere konsesjons-
søkte og meldte vindkraftpro-
sjekter, deriblant Laksefjorden 
og Digermulen i Finnmark.

erik@sagat.no


