
greit. Jeg vil bare få meg min første jobb
her, slik at jeg kan bevise hva jeg er god
for, sier Smith.

Mye familietid
Smithhar begynt å skjønne at Trondheim
er en nettverksby. At han må møte dem
som kan gi ham en jobb i stedet for å kun
søke jobber som legges ut på Finn.no.
Derfor jobber han frivillig for arrange-
menter som Gi-bort-dagen til Engasjert
byrå og filmfestivalen Kosmorama. Han
møter opp på nettverkssamlinger og han
skriver blogginnlegg, på blant annet
Technoport.com. Der skriver han om en
amerikanersmøtemed norsk arbeidsliv.
– Jeg forsøker å møte alle jeg kan, for

noen må jo kjenne noen som kan gi meg
en jobb.Det er jo slett ikke alle jobber som
legges ut heller. Jeg har etter hvert for-
stått at her i landet må jeg besøke bedrif-

ter, stikke innom og si jeg vil snakke med
sjefen. Sånt gjør man ikke i USA, da bli
man kastet ut, sier Smith.
Men Smith ser også forskjeller mellom

nettverksbygging i TrondheimogUSA.
– Det er jo det å treffe på de riktige da.

Dere er veldig opptatt av familien her, så
når klokka er fire går til og med adminis-
trerende direktør rett fra kontoret og
hjem til familien. Det gjør det vanskelig-
ere å treffes. I USA er det karrieresentret
hvor du kan treffe potensielle arbeidsgiv-
ere, hermå jeg oppsøke dem. I USA er det
mer å leve for å jobbe, her er det heller
jobbe for å leve, sier Smith som foreløpig
ikke snakker helt flytende norsk, men
han jobbermed saken og nærmer seg.

Godt utdannet
– Jeg og kjæresten min snakker kun
norsk til hverandre, og jeg bruker dagene

til å lære språket og leter etter jobb, sier
Smith som anslår at han i tre måneder
har brukt rundt seks timer daglig på
jobbsøking.
– Trondheim er en liten by, så det er få

internasjonale firma her. Det gjør det
vanskelig for meg. Dessuten er det en
svært teknologisk by, og alle her er svært
godt utdannet. Det holder ikke med en
bachelor, her virker det som alle harmas-
ter, gjerne to også, sier Smith som nå har
det travelt med å møte de rette folkene.
For turistvisumet går ut om kun tre må-
neder, og kun med en jobb kan han få
fortsette å være trønder.Det er det som er
drømmen, heller det enn møter med
amerikanske presidenter.

ANN IREN BÆVRE 95198 788
ann.iren.bevre@adresseavisen.no

riktige folkene
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● Oslo: I KrFmener manat Høyreog Frp gambler medNorsk
Tippings lotterimonopol.Regjeringen vil slippefrivillige orga-
nisasjonerinnpå lotterimarkedet.– Jeg er redd for at dette
utfordrerenerettsmodellen. Dersom den ryker, har vi ingen
kontroll, sier KrFs kulturpolitiske talsperson Geir Bekkevold
til Klassekampen. Regjeringen ønsker å gi tillatelsetil inntil
fem lotterier med 300 millionerkroner i årligomsetning.NTB

KrF frustrert
● Sandefjord: Overvåkingsorganet ESA har
åpnet sakmot Sandefjordkommune og Color Line
for å finne ut om havneavtalen kan forhindreat
konkurrenteretablerer seg.– Beslutningen
om å åpne sakbetyrikke at ESA allerede har
konkludert med at konkurransereglene er brutt.
Utfallet av saken er ikke gitt.NTB

Granskes av ESA

Det sier daglig leder i Engasjert byrå
Marianne Danielsen. Byrået har sitt eget
nettverk kalt Rause relasjoner, nettopp
fordi de ser at detmå finnesmøteplasser.
– Jeg var selv borte fra byen fra 2000 til

2007, og da jeg kom tilbake forsto jeg
raskt at her i byen må jeg ha et nettverk
om jeg skal få meg en jobb. Å få spen-
nende utfordringer uten relasjoner er
vanskelig, og enda vanskeligere er det
nok for utlendinger, sier Danielsen som
selv engasjerte seg i både Kommunika-
sjonsforeningen ogNæringsforeningen.
– I Oslo er det enklere å klare seg uten

nettverk.Men Trondheim er så stor at det
skjer mye spennende, samtidig at det er
en så litenby at alle kjenner alle.Derfor er
detmange jobber som aldri blir utlyst, og
det inngås mange avtaler hvor du rett og
slett må være tilstede for å delta. Av og til
trumfer nok relasjoner over kompetanse,
men jeg tror heldigvis det skjer sjeldnere
og sjeldnere, sier Danielsen.
Administrererende direktør i Nærings-

foreningen i Trondheimsregionen Berit
Rian ser også nytten av å vises.
– Jeg vet ikke om Trondheim er så an-

nerledes enn andrenorske byer,og jeg vet
heller ikke om Norge er så ulikt USA.
Men dette er jo en liten by, og mange
kjenner mange og det gjør at du må bli
kjent med dem som tar avgjørelser. Da er
det en fordel å vises. Det handler om å
oppsøke både de profesjonelle nettver-
kene, som seminarer på dagtid,og demer
frivillige på kveldstid.

Nettverks-
byen
Trondheim
– Trondheim er en nettverksby, og i
langt større grad en Oslo.

CV-en til
David Smith
G Bachelor-grad i «Political science and
international relations» fra Berkeley,
Universitet i California.
G Teamleder i United States Marine Corps
med to turer til Irak.
G Sikkerhetsoffiser i Occidental Petroleum
Corporation. Sørget for sikkerhet av ansatte
og eiendom.
G Internship ved New York Stock Exchange.
Jobbet med markedsføring og merkevare-
bygging.
G Frivillig katastrofehjelp i Team Rubicon.
Søk og redningsarbeid i Fillippinene etter
tyfonen Haiyan.
G Humanitært arbeid i World Race.11land i
løpet av11måneder, gjorde blant annet
dette: Underviste i engelsk på barnehjem i
Vietnam, Kambodsja og India, plantet frø og
planter i Sør-Afrika, gravde vannledninger i
Swaziland.
GWounded Warrior Project: Talsmann i
sosiale medier, markedsføring og promoter-
ing av organisasjonen og rådgvining, coach-
ing og støtte til militære veteraner og deres
familier.
GMaking Change: Oversetting og videre-
utvikling av organisasjonens web sider.

FAKTA

Vært i krigen: For to uker siden satt David Smith på scenen sammen med George Bush
i en paneldebatt om krigsveteraner.

Ingen jobbintervju: Amerikanske David Smith har søkt på mer enn 50 jobber, men
foreløpig har ingen bedt ham komme på intervju.


