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Trine Rimer begynte nylig i jobben som 
daglig leder ved Rana Næringsforening. 

De siste 11 årene har hun vært ansatt i 
lokalavis. De første fem årene som mar-

kedssjef i Rana Blad. De siste seks årene 
har hun også hatt ansvar for marked og 
opplag i Helgeland Arbeiderblad.Trine 

Rimer har bachelor i ledelse BI og 
mastergrad i stedsutvikling fra 

Universitetet i Tromsø.

Fire nye traineer i Mo Industripark er nå på plass i full jobb. Momek Group har tatt inn 
tre nye trainee. 25 år gamle Ine Mari Hansen (t.h) har fått jobb hos bemanningsselska-
pet Solidimo AS.- Jeg føler at jeg har fått like mange oppgaver som de fast ansatte. Alt 
er nytt, og jeg har fått god tillit,sier hun. Charlotte Bjerkli (23) er trainee hos Momek 
Support AS og sier jobben er kjempeutfordrende og artig. Torstein Myhre (25) er hos 

Tech Team AS. Alle er enige om at de jobber med blide, fantastiske mennesker 
hvor de blir godt ivaretatte.

Sølvi Eline Fausk (31) er ansatt som 
trainee hos Miras Consulting AS, Mo i 

Rana. Hun kommer fra Haugesund, og er 
utdannet ingeniør innenfor kvalitet, helse, 

miljø og sikkerhet fra HSH i Stord.

Martin Kvanli fi kk fast jobb 
som ingeniør hos IMTAS AS 
etter at han skrev bachelor-
oppgaven sin i konstruksjons-
teknikk.

Martin var student på Høyskolen i 
Trondheim da han kontaktet IMTAS 
og lurte på om de hadde noe han kun-
ne skrive bacheloroppgave om. Det 
hadde de.
- Vi begynte med blanke ark og måtte 
sette oss godt inn i problemstillingen. 
Det har vært interessant og lærerikt. 
Jeg kom bort i mange av tingene som 
inngår i maskinteknikk, sier Martin.

 I sommer ble han fast ansatt i be-
driften. 
- Jeg syns det er tøft at de tør satse på 
unge nyutdannede folk, sier han.

Martin har allerede fått selvstendige 
oppgaver og er i kontakt med kunder.
- Jeg fi kk verkstedpraksis før jeg 
begynte som ingeniør, og fi kk være 
med mekanikerne for å se hvordan de 
jobbet. Det var veldig greit for det var 
lite av det på skolen, sier han.

Johannes Sandhei, daglig leder for 
IMTAS AS er fornøyd med den nye 
medarbeideren.
- Vi syns han gjorde det veldig bra og 

vi så at han var faglig sterk, bachelor-
oppgaven var på en måte en test 
for oss. Vi ønsker å rekruttere nye 
unge, ranværinger, og satser på lokal 

arbeidskraft. Utenlandske arbeidere 
tar vi kun inn for å ta toppene, under-
streker Johannes Sandhei.

Båsmoværing Martin Kvanli (23) fi kk jobb i IMTAS etter å ha skrevet bacheloroppgaven sin i konstruk-
sjonsteknikk ved samme bedrift.

 Nye fjes


