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Hverdagen

er bedre med meny
Endelig jobb: David Smith måtte fortelle sin historie om nettverksbyen Trondheim i avisa før han fikk jobbtilbud.

Foto: RICHARD SAGEN

SPAR
33-37%

49

90

ord.pris 74,9079,90/kg

Røkt svinekam/
sommerkoteletter
fra ferskvaredisken

SPAR
39-46%

PLUKK & MIKS

19

90

ord.pris 32,9036,90/pk

Gourmetpølser

Evergood kaffe

195-270 g, Jacobs Utvalgte,
rå/kokt, stort utvalg

250 g, filter-/kok-/pressmalt,
koffeinfri (79,60/kg)
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Amerikaner fikk
drømmejobben
David Smith møtte både
Obama og Bush, men kom
ikke på jobbintervju i
Trondheim. Så løsnet det.
For to uker siden skrev Adresseavisen om amerikaneren David Smith (29), som i vinter har
vært på møter med både Barack Obama og George Bush.
Men etter å ha søkt over 50 jobber hadde han ennå ikke vært
på et eneste jobbintervju i
Trondheim. Det til tross for
bachelor i politikk og internasjonale relasjoner og en spennende cv. Smith har blant annet tjenestegjort i Irak for den
amerikanske hæren, og jobbet
med veteraner.
Nå har han derimot fått jobb.
For da det sto i avisa at han slet
med å treffe de riktige folka i
nettverksbyen Trondheim, så
begynte telefonen å ringe.
«Pretty amazing»
– Før det sto om meg i Adressa
hadde jeg søkt på mer enn 50
jobber og ikke kommet på et
eneste intervju. Samme dag
som det sto om meg i avisa så
ringte den første allerede tidlig
lørdagsmorgenen. Samme uka
var jeg på et jobbintervju, det
endte i et jobbtilbud og jeg takket ja. «Pretty amazing», smiler Smith som nå er nyansatt
markedssjef hos Dogu.
Mange kafébesøk
Dogu er et programvareselskap, gründet av tidligere
NTNU-studenter, som utvikler
egne produkter samt software
for kunder. Smith vil jobbe
med å markedsføre dem både
her hjemme og i sitt eget hjemland USA.
Smith rakk bare ett jobbin-

tervju før han hadde drømmejobben. Men han har også fått
bygget nettverk.
– Det var veldig mange som
så artikkelen, og bare jeg gikk
på kafé så snakket folk til meg.
De sa jeg burde få meg en jobb,
men at de dessverre ikke hadde
noen jobb å tilby. Men jeg var
på minst 14 kafésamtaler den
samme uka som Adressa skrev
om meg, mange ville snakke
med meg og gi meg tips og råd.
Jeg fikk også gratis inngang på
Technoport, noe som var bra
for nettverksbygging, sier
Smith.
Amerikaneren har også fått
erfaring i hvordan det er å søke
jobb i Trondheim.
– Her nytter det ikke å bare
sende cv i posten. Det jeg har
fått respons på er å møte opp
personlig. Jeg har også hatt
stor nytte av å jobbe som frivillig på arrangementer, slik har
jeg møtt personer som har
kunnet hjelpe meg i en
fremmed by, sier Smith.

Blir boende
Smith havnet i Trondheim etter at han møtte kjæresten sin i
San Francisco. Katrine Kavli
Sivertzen er fra Trondheim, og
da hun fikk jobb i Powel her i
byen ble Smith med henne. Til
en by han trives så godt i at han
vil bli boende, men først med
fast jobb får han lov til å bli.
– Ja, nå er både jeg og kjæresten min veldig glade og takknemlige. Jeg har fått jobb, og vi
får bo sammen. Vi har feiret
med en lang skitur i helga, sier
amerikanske Smith.
ANN IREN BÆVRE 951 98 788
ann.iren.bevre@adresseavisen.no
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2,5 kg, Frankrike

utvalgte produkter

–15-35%

Screen
Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil og prisjusteringer.
Tilbudene gjelder 23.3 - 28.3.
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