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Her vil jeg være!
agnus Hines valgte sveiser- 
yrket og trives. I dag kunne 
han tenkt seg å tatt en utdan-

nelse innenfor økonomi.

- Jobben kan være fysisk tung noen ganger hvis en bare 

jobber som sveiser, sier Magnus.

Han har allerede opparbeidet seg en lang arbeidserfaring 

og har jobbet i drøyt ett år ved Miras Grotnes AS. Det er 

mange ting Magnus liker ved jobben sin.

- Man blir ikke permittert så lett her. Det er en god og 

stabil arbeidsplass, og det er kort vei fra ledelsen til ar-

beidsmann. Det er lett å si sin mening og man får god 

informasjon om det som skjer i bedriften. Det er et veldig 

bra arbeidsmiljø her og jeg ønsker å jobbe lenge i denne 

bedriften, sier han.

Som ung spilte han fotball på Nesna og deretter Stålka-

meratene.

- Jeg drømte vel en stund om å bli profesjonell fotball-

spiller, men jeg hadde så mange andre interesser at den 

drømmen dabbet av, ler han.

Valg av yrket var ikke vanskelig for Magnus og sveiser var 

han ikke helt ukjent med.

- Jeg hadde en bror som jobbet som sveiser. Det var litt 

derfor jeg selv valgte denne retningen, kombinert med at 

det var lett å få seg jobb. Per i dag kunne jeg tenkt meg å 

gått mer skole. Jeg ville tatt en utdannelse innen økonomi, 

sier han.

Arbeidsoppgavene til Magnus går i hovedsak ut på svei-

sing.

- Det går gjerne i etterarbeid av skjærebordene, det vil si 

at vi sliper eller sveiser sår som stålplatene har pådratt 

seg. Vi stempler også delene, og valser og skjærer de. Det 

blir også en god del truckkjøring, sier han.

Ferdighetene Magnus mener man bør ha som sveiser er 

fl ere.

- Man bør være frisk og rask og gjøre jobben sin, samt 

være engasjert. Mange ganger må man være nøyaktig og 

passe litt på hverandre. Man tilbringer en god del tid her 

så det er viktig, understreker Magnus Hines.
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Navn: Magnus Hines

Alder: 34 år

Bedrift: Miras Grotnes AS, sveiser

Hjemsted: Fra Handnesøya utenfor Nesna, 

bor i Mo i Rana

Utdannelse: Grunnkurs og vk1, Plate og 

Sveis ved Kongsvegen videregående skole, avde-

ling Selfors

Arbeidserfaring:   Scanbridge AS i 

Sandnessjøen, Prestål AS, Miras Multimaskin AS, 

Miras Grotnes AS siden september 2012

”Det er lett å si sin mening 
og man får god informasjon om det 

som skjer i bedriften.”


