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87 søkere konkurrerer om jobben som utmarksforvalteri FeFo. «Ikke rart», sier Marit Eggen, som i vinter setter kursen sørover til 

familien.                Foto: FeFo 

Stor interesse for FeFo-jobber 

158 søkere konkurrerer om jobb i FeFo.  

FeFo lyste i desember ut stillinger som utmarksforvalter ved hovedkontoret i Lakselv, økonomikonsulent 

ved økonomiavdelingen i Alta samt et vikariat som jurist ved avdelingen 

for grunn og rettigheter i Vadsø. Da søknadsfristene var gått ut, hadde 

FeFo mottatt til sammen 158 søknader på de tre stillingene. 

 

Attraktiv arbeidsplass 

Direktør Jan Olli er fornøyd med pågangen av søkere, og mener dette 

blant annet viser at FeFo er en attraktiv arbeidsplass. 

 



 

 

«Vi har generelt hatt mange søkere på stillinger vi har lyst ut, og vi ser at interessen for å jobbe i FeFo har 

vært økende. Det er hyggelig at FeFo oppfattes som en attraktiv og spennende arbeidsplass», sier Olli. 

 

«Alle» vil ha jobben til Marit 

Det er særlig stillingen som utmarksforvalter som trekker. Marit Eggen slutter denne vinteren for å flytte 

hjemover, og hele 87 søkere har meldt seg. 

«Det er flott at så mange er interessert, for det er en artig jobb og et svært godt arbeidsmiljø», sier Eggen, 

som har hatt hovedansvaret for innlandsfiske på Finnmarkseiendommen. 

«Det viser jo at det er et ønske om å jobbe med naturen og utmarksforvaltning i Finnmark, og det er jo 

forståelig. Finnmark et er et svært vakkert fylke med gode muligheter for friluftsliv. Og med over 60.000 

fiskevann som skal forvaltes, er det klart at dette er en spennende jobb », sier hun. 

 

Best mulig 

Fordelingen mellom mannlige og kvinnelige søkere er henholdsvis 56,9 og 43,1 prosent. 

FeFo har i dag 36 ansatte og markerte i fjor sommer at det var gått ti år siden organisasjonen så dagens lys. 

2017 blir også et begivenhetsrikt år, blant annet med byggestart for det nye hovedkontoret i Lakselv, ny 

nettside og enda bedre digitale tjenester. 

«Vi tilstreber hele tiden å forbedre oss, slik at tjenestene vi leverer til innbyggerne og næringslivet i 

Finnmark skal være best mulig», sier Jan Olli. 

 

 

 

 

KONTAKTPERSON / GULAHALLANOLMMOŠ:   

Jan Olli, direktør        tlf. 958 20 286 

Marit Eggen, utmarksforvalter    tlf. 959 34 392 

Eirik Palm, leder kommunikasjon og samfunnskontakt tlf. 976 19 594 

 

Følg FeFo på            

https://www.facebook.com/Finnmarkseiendommen
https://twitter.com/FeFo_no
https://www.linkedin.com/company/finnmarkseiendommen
https://instagram.com/finnmarkseiendommen
http://www.fefo.no/no/presse/_layouts/listfeed.aspx?List={FCF1A413-1B29-40CD-868C-984D2C6526EF}

