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INVITASJON TIL DELTAGELSE PÅ OCEAN TALENT CAMP VEST 

I fjor lot over 2500 elever seg engasjere i møte med de havbaserte 

næringene. 9. og 10. november inviterer vi til ny runde Ocean Talent 

Camp Vest på Amalie Skram Videregående skole. 

Ocean Talent Camp er en møteplass for elever fra 10. 

trinn og videregående skoler som står overfor 

utdannings- og yrkesvalg. Her får de møte næringene 

som er de største bidragsyterne til norsk økonomi; de 

havbaserte næringene – Ocean Industries.  

Norskbasert næringsliv har formert næringsklynger som 

er internasjonalt ledende. Med denne vekstmuligheten 

kommer en felles utfordring: behovet for kompetente 

medarbeidere. Maritimt Forum Bergensregionen, GCE 

Subsea, NCE Maritime CleanTech og NCE Seafood 

Innovation Cluster gått sammen for å arrangere 

Ocean Talent Camp, som et skritt på veien for å møte 

utfordringen. 

Ocean Talent Camp ble for første gang arrangert på Rådhusplassen i 2013. Siden den gang 

har mer enn 30. 000 elever besøkt Ocean Talent Camp i Oslo, Ålesund, Bodø og Bergen, der 

alle er bygd på det pedagogiske opplegget My Wave. Det spesialtilpassede opplegget 

starter med forberedelser i klasserommet, fortsetter med besøk på Ocean Talent Camp, og 

avsluttes med bearbeiding av inntrykk og læring i klasserommet. I tillegg får elevene 

kjennskap til seg selv og sitt eget talent før de møter de deltakende bedriftene på OTC. 

HVA INNEBÆRER DETTE FOR DEG SOM UTSTILLER? 

Hver utstiller får tildelt standplass, der man kan komme med ønsker om antall m2 etter 

førstemann-til-mølla-prinsippet. Dere får tilgang på to pulter +stol, strømtilgang og 

internettoppkobling. En viktig del av opplevelsen for elvene er at hver utstiller skaper en eller 

annen form for aktivitet på sin stand.  

 

Som utstiller får dere en unik mulighet til å være med å bidra til at elevene og fremtidens 

talenter får kunnskap om deres næring og hvilke karrieremuligheter som ligger der. Dette blir 

gjort på en pedagogisk og artig måte for både dere og elevene. Gjennom en kort 

presentasjon av egen bedrift og presentasjon av utvalgte rollemodeller i deres bedrift blir 

elevene godt kjent med dere og hvilke utdanningsløp som kan være aktuelt for å få en jobb i 

deres næring.   

 

Skolene og lærerne får tilsendt et skreddersydd pedagogisk opplegg for Ocean Talent 

Camp. Elevene forbereder seg godt i klasserommet før ankomst på campen og har et 

oppfølgingsarbeid etter at de har vært på campen. Dette er med og bidrar til engasjerte og 

motiverte elever som kommer til dere på standen.  
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BLI MED PÅ LAGET!  

For at arrangementet skal bli best mulig, trenger vi spennende bedrifter som utstillere. 

Deltakeravgift for utstillere er kr. 15 000 eks mva. 

For påmelding og mer informasjon om Ocean Talent Camp Vest, gå til 

www.oceantalentcamp.no/camper/otc-vest-2016/utstillere/paameldingsskjema-for-utstiller/  

Vi ønsker påmelding innen 31. august, men ønsker at dere melder dere på så raskt dere har 

bestemt dere. 

Ta gjerne kontakt med en av oss for mer informasjon. Om ønskelig kan det avtales 

orienteringsmøter med en eller flere interessenter. 

 

Med vennlig hilsen  

Ocean Talent Camp Vest 

Benedicte Skogen 

Prosjektleder  

NCE Seafood Innovation Cluster 

benedicte@seafoodinnovation.no  

906 29 956 

 

Line Andersen 

Prosjektmedarbeider  

Maritimt Forum Bergensregionen 

line.andersen@maritimt-forum.no      

569 01 184 

 

Gisle Nondal 

Prosjektmedarbeider 

GCE Subsea 

gisle.nondal@gcesubsea.no 

957 71 846 

Marte Jensen 

Prosjektmedarbeider  

NCE Maritime CleanTech 

marte@maritimecleantech.no  

984 23 371 
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