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SØNDERBORG: – 70.000 kro-
ner? Det er meget, siger PhD
Nils Taangefjord Basse som
en reaktion på, hvad fyrede
Nokia-ingeniører hidtil har
tjent.

–Man skal være meget vel-
kvalificeret og have ledel-
sesansvar på et relativt højt
plan for at få 60.000 kroner
om måneden hos os, tilføjer
han.

Han forsker i flowmålere
hos Siemens Flow Instru-
ments i Nordborg. Forske-
ren repræsenterede Sie-
mens på E-Day, jobmesse
med mere, på Alsion onsdag
og er et eksempel på, at højt-
uddannede godt kan finde
det attraktivt at flytte til Als
som et led i karrieren.

– Jeg var ansat hos ABB i
det meget konservative
Schweiz. Min kone er fra
Sverige og med et lille barn
ville vi tilbage til Norden,
fortæller han om baggrun-
den for at søge til Als.

– Lønnen er i orden og le-
veomkostningerne og huse-
nes pris gør, at vi finder det

attraktivt at være her, siger
Nils Tangefjord Basse, der
havde seks ledige stillinger
at byde ind med på messen.

Danfoss har for tiden 40
job til højtuddannede. Det
er en del færre end for blot
få måneder siden. 

Det faglige – ikke løn
–Jeg har talt med fem Nokia-
medarbejdere. Ikke én ene-
ste af dem ville tale om løn.
Det gik alt sammen på det
faglige. Selvom de har arbej-
det med telefoner, kan vi
sagtens bruge dem. Der er
meget softwareteknologi i
vore produkter, siger HR-
koordinator Tina Olsen. 

Chef for Udviklingsråd
Sønderjylland, URS, Claus
Schmidt, mener, at mange
højtuddannede overser kar-
rieremulighederne i græn-
selandet.

– Området er længst frem-
me indenfor mekatronik- og
energiteknologi, og her tæn-
ker jeg ikke kun på Sønder-
borg, men lige så meget på
Flensborg og Kiel. Vi lever i
en global verden. Den geo-
grafiske placering under-
ordner sig stillingens mulig-

heder, og fra området her
kan man søge videre ud i
verden, siger Claus
Schmidt.

Adm. direktør for Rose
Technologi Michael Rydder,
Sønderborg, mener at områ-
dets lønniveau er for lavt til
at tiltrække tilstrækkeligt
med arbejdskraft.

– Der er opstået et hype
omkring København og om-
rådets mange kulturtilbud.
Det kan godt være, at folk ik-
ke bruger dem, men det er
lige som med en mobiltele-
fon. Du vil have plads til 550
kontakter i den, selvom du
ikke har nær så mange, siger
Rydder.

Masser af hemmelige
muligheder på Als

Ph.d. Nils Taangefjord Basse forsker hos Siemens i Nordborg. Han er gift med svenskeren Malin (i baggrunden), og parret ville tilbage til nordisk kultur for
at leve familielivet efter nogle år i det konservative Schweiz. Foto: Claus Thorsted

Af Niels Ole Krogh
Tlf. 7211 4125, nok@jv.dk

ATTRAKTIV: Der er masser af karrieremuligheder og kultur-
tilbud på Als og i grænseregionen, men de højtuddannede ved
det ikke. Derfor bliver de væk, hed det på jobmesse i Alsion.

Der var pæn, ikke overvældende tilslutning til jobmessen i
Alsion. 

»
Jeg har talt med fem
Nokia-medarbejdere.
Ikke én eneste af dem
ville tale om løn. Det
gik alt sammen på det
faglige. 

Tina Olsen, 
HR-koordinator, Danfoss

SØNDERBORG: Per Vers er li-
ge nu på turne rundt i landet
med sin »Ego Tour« og ar-
meret med sit nyeste al-
bum, gæster han i næste uge
Sønderborghus. 

Per Vers betræder scenen
bakket op af DJ Static, beat-
boxeren Nappion, sangerin-
den Ayoe Angelica samt
blæsertrioen Brass Monke-
ys. På hele touren vil albu-
maktuelle Exampler sætte
stemningen som første op-
trædende, ligesom der også
vil være en fast gæsteoptræ-
den af Pede B.

Alle gæster får som gave
en live-optagelse af Ros-
kilde-koncerten fra i som-
mer, når rapperen og hans
supportere gæster Sønder-
borghus torsdag 3. novem-
ber klokken 21.

Fut i karrieren
Fredag 4. november klok-
ken 21 åbner Sønderborg-
hus dørene for de unge her-
rer i Treefight For Sunlight.
For godt et år siden udgav
bandet deres anmelderro-
ste debut »A Collection Of
Vibrations For Your Skull«,
og siden da er det gået
stærkt i Danmark, mens ud-
landet også har vist stor in-
teresse.

Det er heller ikke første
gang, de besøger Sønder-
borghus, for de har tidligere
været support på den stort
set udsolgte koncert med
The Rumour Said Fire. 

Treefight for Sunlight har
også mange fællestræk med
bandet, som de tidligere har
opvarmet for, blandt andet
de flotte vokalharmonier i
et akustisk guitarunivers,
der minder om slut-tresser-
nes popmusik. Med som
support har de bandet Ber-
linn. 

Rim
rammer
huset
MUSIK: Næste uge
på Sønderborghus
byder på skarpe rim
fra Per Vers og
sprøde toner fra
Treefight For
Sunlight.

Af Maria Meiner 
Christensen
Tlf. 7211 4122, mmc@jv.dk

FAKTA ■ ■ ■

BILLETTER
■ Til begge koncerter
koster billetter 100 kroner
i forsalg og 120 kroner i
døren. 
■ Billetter kan købes på
telefon 7442 2601 eller på
www.billetnet.dk eller i
døren på selve koncert-
aftenen.


