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NYHETER
Stavanger Jobbmesse

– Vi leverer systemet for elektronisk
postjournal til sykehusene i tre av de
fire regionale helseforetakene, blant
annet Helse Stavanger, forteller
HR-leder Gunn Pettersen i Dips.
Bizhan Zangiabadi (34) fra Stavanger
er interessert i jobb utenfor oljebransjen. FOTO: JARLE AASLAND

Helsesuksess vil lokke
oljeingeniører nordover
hTeknologiselskapet
h
Dips i Bodø ansetter årlig 30–40 dataingeniører og planlegger ekspansjon til utlandet. Dips vil kapre kloke hoder fra oljebransjen, men ikke alle er villige til å flytte.
ARBEIDSMARKEDET

Det er iskald vind, sol og snø utenfor Oljemuseet i Stavanger. Rammen rundt jobbmessen til Dips
ASA lørdag var som bestilt. Fra
nord kom suksessbedriften som
har vokst seg stor på å levere elektroniske pasientjournaler til sykehusene, Dips.
– I Stavanger er det mange oljeingeniører som har mistet jobben,
mens vi har måttet jobbe hardere
med å få tak i nok flinke folk. Etter litt «brainstorming» internt bestemte vi oss å arrangere en jobbmesse i Stavanger, sier markedssjef
Karl Arne Jespersen.

Helse er den nye oljen

Han er selv er oppvokst i oljebyen,
men bor nå i Bodø.
– Vi vet at noen av de beste hodene finnes i oljebransjen, og det
er mange likheter mellom olje og
helse. Kompleksiteten og ikke
minst kravet til sikkerhet, legger
han til.
Symbolsk nok er jobbmessen
lagt til Oljemuseet hvor et 30-talls

”Vi vet at
noen av de
beste hodene
finnes i oljebransjen, og
det er mange
likheter
mellom olje
og helse.”
Karl Arne Jespersen,
markedssjef

interesserte har funnet veien. Det
er et lite stykke oljehistorie som utspiller seg. Mange av de frammøtte
har bakgrunn fra oljeservice, men
har mistet jobbene. Nå ser de nye
muligheter innen den hurtig voksende helseteknologien.

har sagt opp hundrevis av ansatte
i 2015. Zangiabadi var en av dem.
– Jeg kom til oljejobben fra andre
bransjer. Likevel virker det som om
mange ser på meg kun som en oljeingeniør. Det er ikke så lett å bli
kvitt det stemplet, sier Zangiabadi.

Flytte? Ja, takk.

Helse Stavanger er kunde

Bizhan Zangiabadi (34) fra Stavanger er en av dem som vil ha ny jobb.
Han er mekanisk ingeniør med
mastergrad og har erfaring som
forsker i petroleumsteknologi fra
universitet på Ullandhaug.
34-åringen er gift og blir snart
pappa. Etter seks måneder på jobbjakt, er han klart til å flytte på seg
– om han skulle få jobb.
– Ja, jeg flytter om jeg må. En jobb
i en bransje som ikke er påvirket
av oljeprisen høres bra ut, og det
er stor konkurranse om de jobbene som blir ledige her, sier Bizhan
Zangiabadi.
Mellom 2011 og 2015 jobbet han
for oljeserviceselskapet MHWirth.
Datterselskapet til Akastor, som ble
skilt ut fra Aker Solutions i 2014,

– Vi leverer systemet for elektronisk
pasientjournal (Dips) til sykehusene i tre av de fire regionale helseforetakene, inkludert Helse Stavanger.
Vi er i kraftig vekst og ser potensial
i å utvide i Norge, men også ut av
landet når den nye versjonen vår av
Dips er ferdig, sier HR-leder Gunn
Pettersen i Dips.
Dips har hovedkontor i Bodø i
Nordland med 150 ansatte. I tillegg

Dips ASA
hh
E-helse: Leverandør av elektroniske
systemer, til norske sykehus.
hh
Har avtale med tre av fire regionale
helseforetak.

har selskapet kontorer i Tromsø,
Trondheim, Bergen og Oslo med
til sammen rundt 100 ansatte. Det
betyr at eventuelt nyansatte fra Stavanger må flytte.
– Vi er veldig godt fornøyd med
oppmøtet her i dag. I tillegg er det
noen som har tatt kontakt i forkant
og spurt om vi skal etablere et kontor i Stavanger. Jeg tror ikke alle de
er her i dag. Ikke alle er i en situasjon som gjør at de kan flytte nå,
sier Pettersen.
Nav-sjef Truls Nordahl sa til Aftenbladet rett før nyttår at mange
arbeidsledige ennå ikke har latt det
synke inn at de kanskje må flytte for
å få jobb.
Dips sier selv de er ute etter Norges største talenter innen IT og teknologi. De som møtte på Oljemuseet var i forkant utfordret til å løse
en oppgave. Ti av de oppmøtte hadde løst oppgaven, og blant disse ble
det trukket ut en vinner som fikk
hovedpremien på 10.000 kroner. I
tillegg fikk fem andre premier.
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