
 
PRESSEMELDING 
 
Norske olje- og gassarbeidere blir betalt de høyeste lønningene i verden 
 
juli 2012 - Den norske olje- og gassindustrien blomstrer, i følge den nyeste 
lønnsundersøkelsen utført av Oil and Gas Job Search og Hays Oil and Gas. 
 
Over 14 000 deltakere fra 53 land var med i undersøkelsen, som oppgir fakta om 
gjennomsnittlig lønn, dagssatser og frynsegoder for 20 spesifikke industridisipliner.  
 
Rapporten fremhever at Norgesbaserte olje- og gassarbeidere blir betalt noen av de høyeste 
lønningene i verden med en snittlønn på 1,07 millioner kroner per år; 125 % høyere enn 
gjennomsnittet på verdensbasis som ligger på 475 000 kroner. 
 
For importert arbeidskraft er snittlønnen 740 000 kroner, som er bra sammenlignet med de 
andre 52 landene i undersøkelsen. 
 
Duncan Freer, administrerende direktør i Oil and Gas Job Search kommenterer: «Antallet og 
verdiene av prosjekter i Nordsjøen er nå rekordhøye. Disse betydelige investeringene betyr 
at det aldri har vært et bedre tidspunkt å arbeide i olje-og gassindustrien». 
 
Arbeidsgivernes tillit til markedet har også økt betraktelig; 26,7 % ser nå svært positivt på 
dagens marked, opp fra kun 9,7 % i 2011. Tre fjerdedeler av alle arbeidsgivere forventer at 
bemanningen vil øke de neste 12 månedene. 
 
Freer fastslår: «Vi opplever at et økende antall fagfolk benytter seg av våre tjenester i Norge. 
Denne aktiviteten har ført til at vi har styrket vår tilstedeværelse i markedet. Det neste 
trinnet i prosessen vil være å stille ut på ONS i Stavanger 28. til 31. august».  
 
En gratis kopi av lønnsrapporten kan lastes ned på www.oilandgasjobsearch.com/salary eller 
hentes på hall J, stand 980/20 på ONS. 
 
 
 
Om Oil and Gas Job Search 
 
Med over 12 års bransjeerfaring har Oil and Gas Job Search utviklet seg til å bli verdens 
fremste jobbnettside for olje -og gassindustrien. Våre Norgesbaserte kunder inkluderer Aker 
Solutions, Competentia, Aibel, Dovre, GE Oil and Gas og Ranstad. 
 
Vi tilbyr: 
 

• Over 425 000 søkbare CVer 

• Over 10 000 nye kandidatregistreringer per måned 

• Over 1 million jobbsøk per måned 

http://www.oilandgasjobsearch.com/salary


 
• Over 50 000 jobbsøknader per måned 

• 380 000 besøk per måned 

• 3,2 millioner sidevisninger per måned 

 
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: 
 
Sarah Martin-Tyrrell, markedsdirektør 
 
Telefon: +44 (0) 161 975 6026 eller sarah@oilandgasjobsearch.com 
 
 


