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Navn: Sara Maude Hanssen

Alder: 23 år

Bedrift: Momek Services AS. Industrimekaniker

Hjemsted: Gruben

Utdannelse:   TIP ved Polarsirkelen videregående skole, 

avdeling Kongsvegen. Fagbrev Industrimekaniker

Arbeidserfaring: Momek Services AS siden som-

meren 2008.

Sara Maude Hanssen sier 
man må kunne litt av hvert 
som industrimekaniker. 

Jobben er svært allsidig.

- Her er ingen dager like. Vi gjør alt fra å sveise små og sto-

re komponenter til overhaling av 

deler. Noen ganger farter vi rundt 

til fl ere kunder, sier Sara.

Når hun går på jobb vet hun aldri 

hva som møter henne. Hun trives 

i yrket sitt som industrimekani-

ker, men skulle ønske hun had-

de litt mer guts til å gå lenger på 

skole. Hva hun skulle studert vet 

hun ikke.

- Da jeg skulle velge yrkesretning 

var industrimekaniker det eneste 

som fristet. Jeg er oppvokst med 

lastebiler og skruing og har en 

bror som er bilmekaniker og en 

far som kjørte kranbil. Jeg skul-

le gjerne tatt meg en ny utdan-

nelse, men vet ikke helt hva det 

skulle blitt, sier hun.

Hun hadde lærlingetiden sin hos 

Momek Services AS, og fi kk fast 

jobb etter bestått fagprøve.

S Med i KARI-nett
- Man møter på ting man ikke er helt vant til, og lærer der-

for hele tiden nye ting, smiler hun.

Etter å ha vært hjemme i mammapermisjon er hun nå til-

bake hos Momek.

Ved siden av jobben har Sara vært engasjert i KARI-nett 

(Kvinnelig Arena for Rollemodeller i 

Industrien). Målet med nettverket er 

å skape en møteplass for kvinner 

med mulighet for nettverksbygging 

på tvers av bedriftene.

- Det er artig å treff e andre damer 

i et mannsdominert yrke, sier hun, 

men understreker samtidig at hun 

foretrekker å jobbe med menn.

- Menn er ikke så innviklet som vi 

jenter kan være. De går ikke rundt 

grøten, men sier ting rett ut. Så er 

det også en helt annen tone blant 

menn, mye mer «skjitsnakk», ler hun.

Om yrket sier hun at det er industri-

ens potet.

- Vi gjør litt platearbeid, litt sveising, 

litt rørarbeid og litt skruing. Hvis 

man skal jobbe som industrimeka-

niker må man ha viljen til å lære noe 

nytt og godta litt skjit og støv, sier 

Sara Maude Hanssen.


