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Andrea hadde fast jobb og
var i mammaperm da hun
bestemte seg for å bytte
jobb

NY ANSATT: Andrea Bentsen har bestemt seg for å bli
rørlegger: – Jeg håper #ere kvinner ønsker å prøve
seg. Det er bare å hoppe ut i det, sier hun. Foto:
Kristo!er Westergaard
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Andrea Bentsen var sykepleier med fast
inntekt, mann og barn. Så bestemte hun
seg for å bli bytte yrke.
ANNONSE

K

For abonnenter
ARBEIDSLIV: 28-åringen hadde tenkt på det et
par år. Hun "kk ikke brukt sine praktiske evner i
yrket sitt.
– Jeg var litt lei av å jobbe innen
helsesektoren. Følte ikke det var fysisk
utfordrende nok. Jeg har alltid likt å snekre
på fritiden og være kreativ. Så !kk jeg et tips
av en venninne som selv utdannet seg til å
bli rørlegger. Da bestemte jeg meg for å
hoppe ut i det, sier Bentsen.

Fire år langt løp
Hun er nå et halvt år i gang med et løp som for
voksne lærlinger tar "re år. Til høsten begynner
hun på kveldsskole i tillegg til den praktiske
biten av utdannelsen. Det er ikke til å stikke
under en stol at yrket hun har valgt å gå inn i er
mannsdominert.
– Jeg håper "ere kvinner ønsker å prøve seg.
Det er bare å hoppe ut i det. Arbeidet er
variert. I begynnelsen observerte jeg en del,
men nå er jeg med på bytte av vannmålere
og installering av toaletter, sier hun.
ANNONSE

ANNONSE

BLUESTEP BANK

Ekspertenes råd:
Slik rydder du opp
i økonomien.
OMSTARTSLÅN

Det er vanlig med forbrukslån, og mange har
problemer med å betale tilbake. Les hvordan du
kan rydde opp i økonomien.

LES OGSÅ

Installerte ny vannmåler, og
fikk lekkasje på kjøpet: – Nå
må vi ut med flere tusen for
nytt gulv. Det er surt
– For mange vil det være et dristig valg å gå fra
trygg jobb og fast inntekt?
– Ja, det er det. Men jeg tenkte på det i et til
to år, og jeg kom til at jeg måtte bare gjøre
det. Det var i mammaperm at jeg prøvde
meg i utplassering. Det er litt vanskelig
økonomisk, fordi det er lærlinglønn. Jeg må
balansere det, men jeg har en samboer så vi
klarer å få det til å gå rundt, sier Bentsen.

GAMLE VANNMÅLERE: En del av jobben innebærer
å modernisere vannmålere i Haugesund. Her står
Bentsen over en haug med gamle, utdaterte
vannmålere. Foto: Kristo!er Westergaard

Sjefen hennes, daglig leder i rørleggerselskapet
Eiwa Daniel Eik, er storfornøyd med sin nye
lærling. Han håper #ere kvinner vil tre inn i
deres rekker.
– En ting er at Andrea er voksen. Hun
nærmer seg 30, men likevel tar hun dette
steget. Det er modig. Hun er også kvinne. Og
det er veldig lite av det i bygg- og
anleggsbransjen. Men det er noe vi ønsker å
bygge opp. For det er absolutt passende for
begge kjønn, sier Eik.
ANNONSE

TEMAREISER 2022
Nyt turen - me ordner resten!
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Bransjen sliter med å få tak i folk
Han sier bransjen generelt sliter med å få fatt i
fagfolk med relevant bakgrunn.
– Samtlige rørleggerbedrifter her på
Haugalandet søker etter folk og jeg tviler på
det blir noe bedre fremover. Jeg sitter i en
rekrutteringskomite i Rogaland i lag med
andre rørleggerentreprenører. Vi hadde et
møte i forgårs, der det store tema var at alle
sliter med å få tak i folk, sier Eik.
Han mener ikke bare rørleggerbransjen.
Rørleggere, elektrikere, snekkere. Hele
byggebransjen.
– Vi blir ofte nødt til å rekruttere selv. Den
naturlige veien er å rekruttere lærlinger fra
skolen, men der er det ikke nok. Ofte er det
noen som "ytter utenbys. Så selv om det er
åtte tilgjengelige lærlinger, kommer ikke alle
her. Noen forsvinner til Sauda og Skånevik.
Så sitter man igjen med en lærling, sier Eik.
Derfor er det blitt mer og mer populært å hente
inn såkalte voksenlærlinger. Folk som ønsker å
prøve seg på noe nytt.
ANNONSE

– Og vi var så heldige å få Andrea med på
laget, sier Eik.
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Flere saker

Disse tre familiene har
valgt å dele hverdagen: –
Det er noen som lurer

Andrea hadde fast jobb og
var i mammaperm da hun
bestemte seg for å bytte
jobb
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Norge gir militært utstyr til
Ukraina

Startet vipps på fredag: –
Sist jeg sjekket var det til
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70.000 og 80.000 kroner
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