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FORORD

Kjære eier av bedriftskatalogen,
velkommen til BM-dagen 2021!

I samarbeid med Næringslivsringen har vi jobbet med 
arrangementet helt siden vi påtok oss det ærefulle vervet i 
mars 2021. Året har gått fort, og gjennom nøye
planlegging, jobb og moro har vi kommet i mål. Resultatet 
er som du ser, det største enkeltarrangementet for 
rekruttering til byggbransjen, - en karrieredag for studenter, 
næringslivet og ansatte ved NTNU.

Denne bedriftskatalogen er ment som et verktøy for deg 
som student. Her kan du finne alle årets 58 aktører, hva de 
gjør og hvor de befinner seg på realfagsbygget. Du vil også 
finne informasjon om når du kan møte opp på spennende 
foredrag og et forrykende sommerjobbmaraton. 
Hvilken bedrift spør etter din kompetanse?

Om du er her for å prokrastinere, spise twist, 
knytte kontakter eller sikre deg en fremragende karriere, 
er dette stedet for deg.

Vi vil gjerne takke Næringslivsringen, og spesielt daglig 
leder Lillian Fjerdingen, for samarbeid om utforming av det 
faglige innholdet. 

Bruk dagen, finn din drømme-bedrift og knytt noen gode 
kontakter.

Hilsen oss i styret for BM-dagen 2021
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DAGSARRANGEMENTET 

STANDOMRÅDET ER ÅPENT i Realfagbygget

kl. 09:00 - 15:00

NÆRINGSLIVSRINGENS FOREDRAGSDEL i R1

VELKOMMEN
v/ Styreleder Janicke Garmann (Norconsult AS)

Sirkulær økonomi i et bærekraftsperspektiv
v/ Direktør bærekraft Tom I. Myhre, mfl. (AS Backe)

Fra idé til prisvinnende oppgave
v/ Vinner av beste bachelor/master 

Utdeling av nyskapningsprisen
v/ Dr. techn. Olav Olsen AS

LUNSJ

Utdeling av beste bachelor og beste master
v/ Næringslivsringen

Veien til topps. Nysgjerrighet og nettverk i en bærekraftig utvikling
v/ Ingvild Storås (Baneservice)

10:05

10:00

10:45

11:20

11:30

12:10

11:00

kl. 10:00 - 13:00

kl. 13:00 - 14:00
SOMMERJOBBMARATON I R1

12:00 Utdeling av beste pedagog
v/ Janicke Garmann (Norconsult AS)

12:10 Udeling av beste master innen vegfag og beste master innen jernbane
v/ Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet
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SOMMER- 
JOBBMARATON
Lurer du på hvilke sommerjobbmuligheter som finnes i de ulike bedriftene? 
Her får bedriftene som deltar 5 minutter hver til å presentere hva de kan tilby 
av sommerjobber og trainee-program for byggstudenter i alle årstrinn.

13:00-14:00 i R1 
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18:00 Dørene åpner

18:30 Bjelkeklang

18:45 Velkommen

19:00 Middag

19:40 Underholdning

20:00 Dessert

20:30 Musikalsk innslag

21:00 Avslutning

21:15 Mingling i Banksalen

00:30 Dørene stenger

KVELDSARRANGEMENTET

Både bedriftsrepresentanter og 4.- og 
5.årsstudenter ved bygg og miljøteknikk 
er invitert til å møtes i en mer intim og 
uformell setting. 
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Bilder
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Hæhre Entreprenør AS

Byggeindustrien - bygg.no

Isachsens anlegg AS

Opak AS

Karlsen og Nordseth Entreprenør AS

Aase Prosjekt AS

Acciona

NVE

JM Norge AS

Sweco

Prosjektil AS

Forvarsbygg

Mapei AS

Subsea 7 Norway AS

Konnekt

Vedal

Spenncon AS

KF Entreprenør

Grunnteknikk AS

Ny Struktur AS

Mesta

WK Entreprenør

Ø.M. Fjeld

STANDOMRÅDE U1 - DEL 1
Glassgården og området rundt R1. 
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STANDOMRÅDE U1 - DEL 2
Området rundt R7. Inkludert 1. etasje
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Norsk forening for fjellsprengningsteknikk

Norconsult AS

Norconsult AS

Veidekke

Veidekke

Kronstein Produksjon

NIRAS Norge

Prosjektutvikling Midt-Norge AS

Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten

Implenia

Rambøll

AFRY og Advansia

Norsk Vann og NRV IKS/NRA IKS

Sohlberg og Toftenes AS

Asplan Viak

Løvlien Georåd AS

DNV

Betonmast AS

Standard Norge

Backe Entreprenør AS

COWI

AF Gruppen Norge AS

Aas-Jakobsen-Geovita-nettverket

Aas-Jakobsen-Geovita-nettverket

NGI

NRC Group Norge

NCC

Peab

Statsbygg

Kystverket

Dr.techn Olav Olsen AS

SINTEF AS

Multiconsult Norge AS

Multiconsult Norge AS

Statens vegvesen 

OBOS

Skanska Norge AS
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Fagfelt: 
Infrastruktur, 
Fornybar energi, Vann 
og Tjenester
Region:  
Europa, Amerika, Asia,  
Afrika og Oseania
Hjemmeside:  
www.acciona.no/no/
Kontaktperson:
Kristin Lefdal
Omsetning:  
ca. 65 MRD. NOK
Stilftelsesår:  
1931
Antall ansatte:  
38 000
Sommerjobb/master: 

Ikke fastsatt 

ACCIONA

ACCIONA er et globalt selskap som utvikler og 
forvalter bærekraftige infrastrukturløsninger, spesielt 
innen fornybar energi.

Vår virksomhet strekker seg over hele verdikjeden, 
fra prosjektering og bygging til drift og 
vedlikehold. Målet vårt er å være ledende i overgangen 
til en lavkarbonøkonomi, og bringe teknisk 
kompetanse og innovasjon til alle våre prosjekter for 
å designe en bedre planet. Vi ønsker å bidra til den 
økonomiske og sosiale utviklingen i samfunnene vi 
opererer i.

Hos ACCIONA kjemper vi for en annerledes måte å 
gjøre forretninger på, som fremmer samfunnets og 
planetens velferd, og som strekker seg lenger enn kun 
økonomiske interesser. Vi investerer i bærekraftige 
prosjekter som gjør verden til et bedre sted.

http://www.acciona.no/no/
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AF GRUPPEN
AF Gruppen er et av Norges ledende 
entreprenør- og industrikonsern som rydder fra 
fortiden og bygger for fremtiden. AF driver 
prosjektindustri i hele landet innenfor eiendom, bygg, 
anlegg, offshore, miljø og energi.

AF er involvert i alt fra riving av oljeplattformer til 
store bygg- og anleggsprosjekter. I tillegg har AF 
bygget opp Nordens største kompetansemiljø innen 
effektiv energibruk. AF har et stort fokus på klima 
og miljø og det er et eget satsningsområde i 
konsernstrategien.

I AF har vi fokus på resultater og ikke minst 
menneskene som jobber her. Vi tilbyr våre ansatte 
ansvar og tillit, og venter engasjement og gode 
løsninger tilbake. Vi har et tydelig verdigrunnlag som 
har skapt en kultur preget av høy trivsel og stolthet. 
Vi tilbyr våre ansatte ansvar og tillit, og venter 
engasjement og gode løsninger tilbake. I AF 
Gruppen dyrker vi nysgjerrigheten. For vi vet at de 
som stiller nye spørsmål som regel finner nye svar. I 
AF utvikles du gjennom en spennende og 
utfordrende arbeidshverdag, samt gjennom kursing 
og opplæring i vårt eget AF Akademi.

Fagfelt: 
Anlegg, Bygg, Eiendom, 
Energi, Miljø og Offshore
Region:  
Hovedkontor i Oslo, 
Regionskontorer i de store 
byene i Norge og Sverige.
Hjemmeside:  
www.afgruppen.no
Kontaktperson:  
Annette Strøno,
Omsetning:

27 MRD. NOK
Stiftelsesår:

1985
Antall ansatte:

5500
Sommerjobb/master

50 / 50

http://www.afgruppen.no
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Fagfelt: 
Arkitektur, Bygg og Anlegg, 
Digitalisering, Eiendomsutvikling, 
Energi og miljø, Food & Life 
Science, Landskapsarkitektur, Plan og 
urbanisme, Samferdsel,
Samfunnsplanlegging og analyse, 
tekniske installasjoner, Vann- og 
miljøteknikk, Prosessindustri, 
Sikkerhetsrådgivning, Lysdesign, 
Akustikk og Management Consulting
Region:  
Oslo, Lillestrøm, Molde, Trondheim, 
Stavanger, Sarpsborg, Sandefjord, 
Bergen og Kristiansand
Hjemmeside:  
www.afry.com
www.advansia.no
Kontaktperson:  
Marthe Richardsen, rekruttering
Omsetning:  
1.5 MRD. NOK
Stilftelsesår:  
1895
Antall ansatte:  
900 i Norge
16 000 internasjonalt
Sommerjobb/master: 
Advansia ansetter opp mot ca. 5-6 
kandidater til sitt sommertrainee 
program 2022.
Bachelor-/masteroppgaver avklares 
ved løpende henvendelser

AFRY OG ADVANSIA
AFRY er en ingeniør- og arkitektvirksomhet 
innenfor bygg, infrastruktur, energi og industri. 
Tjenesteområdene inkluderer rådgivning innen 
prosjektutvikling, prosjektledelse, prosjektering, 
arkitektur, lysdesign og digitale løsninger.  

Advansia er et datterselskap av AFRY i Norge og 
er et av Norges største og ledende fagmiljø innen 
prosjekt- og byggeledelse. Selskapet jobber med 
mange av de mest spennende prosjektene i landet 
med stor samfunnsmessig betydning. Advansia 
sikrer solid og trygg gjennomføring av alle 
prosjektets faser, skreddersydd for kunden og 
prosjektets egenart.

AFRY og Advansia er en del av det internasjonale 
AFRY-konsernet. Med mer enn 16.000 dedikerte 
eksperter internasjonalt utvikler og realiserer de 
fremtidsrettede, bærekraftige løsninger for og 
sammen med kundene. I Norge har selskapet mer 
enn 900 ansatte, med kontorer i Oslo, Stavanger, 
Trondheim, Molde, Sarpsborg, Lillestrøm, 
Kristiansand, Bergen og Sandefjord.

http://www.afry.com
http://www.advansia.no
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Fagfelt: 
Arkitektur, Bygg og anlegg, 
Energi og miljø, Geomatikk, 
Landskapsarkitektur, Plan og 
urbanisme, Samferdsel, 
Samfunnsplanlegging og analyse, 
Tekniske installasjoner, Vann- og 
miljøteknikk, Digitale tjenester og 
Urban analyse.
Region:  
31 kontorer over hele landet
Hjemmeside:  
www.asplanviak.no
Kontaktperson:  
Sophie R. Sæthre, HR-rådgiver
Omsetning:  
1538 MILL. NOK
Stilftelsesår:  
1962
Antall ansatte:  
ca. 1 100
Sommerjobb/master: 
20

Ønsker du å jobbe med å utvikle nyskapende, 
bærekraftige og helhetlige løsninger? Asplan Viak 
har siden sin opprinnelse spilt en sentral rolle i å 
forme samfunnet i en bærekraftig retning.
 
Som et av Norges største rådgivende ingeniør- og 
arkitektfirmaer har Asplan Viak en klar ambisjon om 
å gå foran og vise vei. Vi skal tørre å utvikle og ta i 
bruk nye metoder og løsninger. Dette forplikter oss 
til å fokusere og bruke ressurser på utvikling av våre 
medarbeidere og egne FOU-prosjekter, samt utvikle 
en kultur som verdsetter modighet og nytenking på 
linje med høy kompetanse.
 
Hos oss setter vi bærekraft høyt. Vår kompetanse 
og våre tjenester skal primært brukes i oppdrag hvor 
bærekraft er en viktig dimensjon. Vi forplikter oss til 
rapportering på en trippel bunnlinje hvor miljømessig 
og samfunnsmessige effekter av driften er likestilt 
med mål for økonomiske resultater.
 
Kom bort til vår stand og hør om hvordan du kan 
være med på å forme samfunnet, og se mennesket.
 

ASPLAN VIAK AS

http://www.asplanviak.no
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Der flinke folk trives

Fagfelt: 
Prosjektutvikling,  
Entreprenør,  
Eiendomsutvikling og 
Maskinutleie
Region:  
Østlandet, Vestlandet 
og Midt-Norge
Hjemmeside:  
www.backe.no
Kontaktperson: 
Anita Linde
Omsetning:  
4.4 MRD. NOK
Stilftelsesår:  
1946
Antall ansatte:  
800
Sommerjobb/master:  
25-30

BACKE ENTREPRENØR
Backe er et norsk familieeid boligutviklings- og 
entreprenørselskap som utvikler og bygger 
yrkesbygg og boliger for mennesker i alle faser av 
livet.

Backe rigger seg for fremtiden med stor satsning 
på digitalisering, kompetanse og bærekraft - og 
har  store ambisjoner for fremtidens 
byggenæring. Med de samme grunnverdiene 
som for 75 år siden, er det å være faglig dyktig, 
ærlig og pålitelig godt forankret i bedriftskulturen. 
Konsernet omsatte i 2020 for ca. 4,5 milliarder 
kroner og har nærmere 800 medarbeidere over 
hele landet. 

http://www.backe.no
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Fagfelt: 
Bygg
Region:  
Hele landet
Hjemmeside:  
www.betonmast.no
Kontaktperson:  
student@betonmast.no
Omsetning:  
7.9 MRD. NOK
Stilftelsesår:  
2006
Antall ansatte:  
1 000
Sommerjobb/master:  
50

BETONMAST
Lurer du på hvordan det er å jobbe hos en byggentreprenør? 
Eller hvilke arbeidsoppgaver du kan forvente som 
sommerstudent eller nyutdannet i Betonmast? Sjekk 
betonmast.no/karriere/student/ - og se video av en av våre 
sommerstudenters  arbeidshverdag, og hvilke roller som 
finnes på et prosjekt

Betonmast er en av Norges største byggentreprenører. Vi 
bygger alt fra større boligprosjekter til nærings- og offentlige 
bygg. Betonmast har en unik og stolt kultur bygget på 
inkludering, samhold, ansvar og tillit. Hos oss blir du sett og 
verdsatt, uansett hvilken rolle du har. 

Studenter og nyutdannede er viktige ressurser og fremtidige 
ledere. Betonmast ser etter deg som kan tilføre oss ny og viktig 
kunnskap, og vil knytte til oss de beste medarbeiderne. Vi søker 
byggingeniører, bygningsfysikere, arkitekter og 
landskapsarkitekter. Gjennom våre gjennomtenkte 
studentopplegg utvikler du deg i takt med egne evner og 
interesser, til nytte og glede for både deg selv, Betonmast og 
våre oppdragsgivere. Du får ansvar og utfordringer ut fra dine 
egne forutsetninger, samtidig som du får støtte fra erfarne og 
dyktige kolleger. 

Nysgjerrig?  Kom innom vår stand på BM-dagen og se 
betonmast.no/karriere/student/ for informasjon om bedpres og 
speedintervjuer.

Når kulturen avgjør – velg Betonmast 

http://www.betonmast.no
mailto:student%40betonmast.no?subject=
https://www.youtube.com/watch?v=Ycly9ggCdJE
https://www.youtube.com/watch?v=Ycly9ggCdJE
http://betonmast.no/karriere/student/
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Fagfelt: 
Fagtidsskrift
Region:  
Nasjonalt
Hjemmeside:  
www.bygg.no
Kontakperson:
Arve Brekkhus
Omsetning:  
42 MILL. NOK
Stilftelsesår:  
1968
Antall ansatte:  
25
Sommerjobb/master:  
0

BYGGEINDUSTRIEN
Byggeindustrien er landets ledende tidsskrift for 
byggenæringen. Det utkommer 20 ganger i året.
Nettsiden bygg.no har over 60 millioner sidevisninger i året. 
Det sendes ut et daglig nyhetsbrev til ca. 40 000 mottakere.
Byggeindustrien har en egen podkast – Byggeplassen. Alt 
innhold finner du også på vår app som kan lastes ned 
kostnadsfritt både i AppStore og GooglePlay.

http://www.bygg.no
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COWI er et av Norges ledende rådgivende 
ingeniørselskap innen rådgivning og prosjektering av 
komplekse funksjonsbygg, effektive transportløsninger, 
blågrønne løsninger og bærekraftig byutvikling.

Vi søker alltid etter smartere løsninger på samfunnets 
utfordringer. Vår tverrfaglige tilnærming til prosjekter 
skaper merverdi for våre oppdragsgivere – med 
bærekraftige og helhetlige løsninger som bringer 
samfunnet fremover.

COWI Norge består av 1100 medarbeidere innen teknikk, 
miljø og samfunnsplanlegging. Selskapet er størst i 
verden på brudesign, og ledende i Norden innen 
planlegging av helsebygg, flyplasser, VA, metro, jernbane, 
vegplanlegging, og bærekraftige byer. 

COWI Fagfelt: 
Rådgivende ingeniør, alle fag, 
blant annet: Byggeteknikk og 
konstruksjoner, Elektroteknikk, 
Elkraft, VVS og energi,  Akustikk, 
Bygningsfysikk, ITB, Brannteknikk, 
Lysdesign, VA-teknikk, Geoteknikk,
Ingeniørgeologi, Bru og 
konstruksjoner, Veg, Bane, Tunnel, 
Miljørådgivning og Bærekraftig 
byutvikling
Region:  
Hele Norge
Hjemmeside:  
www.cowi.no
Kontakperson:
May Kristin Haugen
MKHA@COWI.com
Omsetning:  
1.959 MRD. NOK
Stilftelsesår:  
130
Antall ansatte:  
1 300 i Norge
Sommerjobb/master:  
20 / 20 faste stillinger for 
nyutdannete i 2022

http://www.cowi.no
mailto:MKHA%40COWI.com?subject=
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Fagfelt: 
Stålkonstruksjoner, Geoteknikk 
Betongkonstruksjoner, Dynamikk, 
Naturlaster, Marin, Maskin og  
Data/IT
Region:  
Hovedkontoret på Høvik utenfor 
Oslo. 17 kontorer i Norge, 300 
kontorer i mer enn 100 land. Et av 
Norges mest 
globale/internasjonale selskaper.
Hjemmeside:  
www.dnv.no/karriere
Kontaktperson: 
Kristina.Dahlberg@dnv.com
Omsetning:  
Revenue 2020: 20.911 MILL. NOK
Stilftelsesår:  
1864
Antall ansatte:  
12 000 globalt
Sommerjobb/master:  
Sommer 2022 vil vi tilby både IT/
Software sommerjobber, andre 
generelle sommerjobber innen 
teknologi og sommerprosjekt for 
4. årsmasterstudeneter.

Om DNV
Vi er et globalt selskap innen kvalitetssikring og 
risikohåndtering med tilstedeværelse i over 100 land. 
Vårt formål er å sikre liv, verdier og miljøet. Med vår 
unike tekniske ekspertise og uavhengighet bistår vi våre 
kunder med å forbedre sikkerhet, effektivitet og 
bærekraft.

Enten vi godkjenner et nytt skipsdesign, optimerer 
energiproduksjonen fra en vindmøllepark, analyserer 
sensordata fra en gassrørledning eller sertifiserer 
verdikjeden til en matprodusent, hjelper vi våre kunder med 
å ta gode og riktige beslutninger og øke tilliten til 
virksomheten, produktene og tjenestene deres. Verden er i 
endring. Vi kan påvirke utviklingen. Sammen skal vi takle de 
globale utfordringene og omstillingene vi vil møte.
 
Hvem vi ser etter
Generelt ser vi etter nyutdannede både innen teknologi og 
IT/Software, og studenter som er interessert i å jobbe med 
utfordrende oppgaver i et internasjonalt miljø. Vårt formål 
er å sikre liv, verdier og miljøet. Vi ser etter deg som er 
engasjert, nysgjerrig og som syns det er interessant å lære 
mer. Kan du identifisere deg med våre verdier er du absolutt 
en kandidat vi har lyst å prate med.
 
Hva vi tilbyr
Sommerjobb/sommerprosjekt, masteroppgaver og 
fulltidsjobb.
 
Følg oss på Sosiale Medier:
Facebook: https://www.facebook.com/dnvcareersnorway
Instagram:@dnvnorge

DNV

http://www.dnv.no/karriere
mailto:Kristina.Dahlberg%40dnv.com?subject=
https://www.facebook.com/dnvcareersnorway
https://www.instagram.com/dnvnorge/
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Fagfelt: 
Konstruksjonsteknikk,
Geoteknikk, Hydrologi og
Marinteknikk
Region:  
Østlandet og Midt-Norge
Hjemmeside:  
www.olavolsen.no
Kontaktperson: 
Tom Husebye, personalsjef
Omsetning:  
220 MILL. NOK (2020)
Stilftelsesår:  
1962
Antall ansatte:  
120
Sommerjobb/master:  
Ikke fastsatt

DR.TECHN OLAV OLSEN AS
Dr.techn. Olav Olsen er konstruksjonsteknisk 
rådgiverfirma innenfor fagområdene byggteknikk, 
marinteknikk, geoteknikk og vassdragsteknikk/
hydrologi. Vi prosjekterer alle typer bygg innenfor 
samferdsel, bygg, havner og industrianlegg, 
dammer, marine og offshore konstruksjoner, 
inkludert havbruk og fornybar energi. 

Høsten 2020 ble OO del av Artelia Group, et 
ingeniørselskap med tilstedeværelse i 40 land, over 
6000 ansatte og hovedkontor i Frankrike. Artelia 
eier også det danske rådgiverselskapet MOE.  

Som en naturlig utvikling av samarbeidet vil nå 
MOE’s rådgivere i Norge inngå i den daglige driften 
og dermed utvide Olav Olsens tjenestetilbud med 
Elektrofag, VVS, miljø- og energiteknikk.

http://www.olavolsen.no
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Fagfelt: 
Bygg og anlegg, Prosjektledelse, Miljø, 
Kulturminnevern, Sikring av bygg, VVS, 
Elektro og Arkitektur
Region:  
Hele landet
Hjemmeside:  
www.forsvarsbygg.no
www.forsvarsbygg.no/jobb
Kontaktperson: 
Erik.Cronblad.Wollan@forsvarsbygg.no
Omsetning:  
9.7 MRD.NOK
Stilftelsesår:  
2002
Antall ansatte:  
1 474
Sommerjobb/master:  
Ikke fastsatt

Forsvarsbygg er et statlig forvaltningsorgan 
underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utvikler bygger, 
drifter og avhender eiendom for forsvarssektoren. 
Med vårt arbeid bidrar vi til å bygge forsvarsevne, 
hver eneste dag. 

Vi tilbyr også ekspertkompetanse til andre deler av 
offentlig sektor innenfor sikring av bygg, 
kulturminnevern og avhending. Eiendomsporteføljen 
vi forvalter inneholder mange av de mest særegne 
og krevende byggene i landet – fra de nasjonale 
festningene, til militærleirer, skyte- og øvingsfelt og 
flystasjoner for Forsvaret. Til sammen forvalter vi 
rundt 13 000 bygg og anlegg i hele landet.  

FORSVARSBYGG

http://www.forsvarsbygg.no
http://www.forsvarsbygg.no/jobb
mailto:Erik.Cronblad.Wollan%40forsvarsbygg.no?subject=
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Fagfelt: 
Bygg- og anlegg og  
Geoteknikk
Region:  
Oslo
Hjemmeside:  
www.geovita.no
Kontaktperson: 
jobb@geovita.no
Omsetning:  
32 MILL. NOK
Stilftelsesår:  
1991
Antall ansatte:  
20
Sommerjobb/master:  
1-2

GEOVITA
I Geovita jobber vi i et spisset geomiljø med engasjerte 
geoteknikere og ingeniørgeologer. Prosjektene vi jobber 
med er komplekse samferdselsprosjekt og byggegroper 
for store bygg. De fleste er i urbane strøk og krever en 
blanding av anleggsteknikk, geoteknikk og byggeteknikk.

Som geoteknikker hos oss får du arbeide med alle fasene 
i et prosjekt: anleggsteknikk, planlegging og oppfølging  
av grunnundersøkelser, parametertolkning, beregninger, 
3D-modellering, utarbeide spesifikasjoner for 
entreprenører og oppfølging på byggeplass. Du får tidlig 
ansvar og får anledning til å drive egne prosjekter, men du 
vil også inngå i et team med erfarne og unge ingeniører 
som jobber tett sammen.

Vi er en del av Aas-Jakobsen-ViaNova-nettverket med 
spesialiserte firma innen hvert fagfelt. Vi har kontor på 
Lysaker sammen med Aas-Jakobsen og du vil være en 
del av et ingeniørmiljø på over 150 personer.

http://www.geovita.no
mailto:jobb%40geovita.no?subject=
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Fagfelt: 
Geoteknikk og Miljøgeologi
Region:  
Oslo, Tønsberg, Porsgrunn 
og Stavanger
Hjemmeside:  
www.grunnteknikk.no
Kontaktperson: 
Olav Frydenberg,
olav@grunnteknikk.no
Omsetning:  
64 MILL. NOK (2020)
Stilftelsesår:  
2011
Antall ansatte:  
18
Sommerjobb/master:  
1-4

Grunnteknikk AS er et rådgivende ingeniørfirma innen-
for fagfeltene geoteknikk og miljøgeologi. 
I oppdragsporteføljen vår har vi alt fra  små 
boligprosjekter til komplekse universitetsbygg, 
veianlegg og kvikkleiresoneutredninger.

I Grunnteknikk vil du møte et solid og allsidig fagmiljø. 
Som nyutdannet får man ta del i hele 
arbeidsprosessen i oppdrags gjennomføringen og er 
med i alle ledd fra tilbudsfase til gjennomføring av
grunnundersøkelser, beregninger og vurderinger. Med 
både små og store oppdrag blir det god variasjon i 
geotekniske problemstillinger, og man får tidlig 
allsidig erfaring som geoteknisk rådgiver. Vi ser etter 
deg som trives med å ha stor frihet i 
arbeidshverdagen, samtidig som du ser verdien av å 
alltid stå sammen som et lag. I Grunnteknikk står du 
aldri alene!

Grunnteknikk har i dag kontorer i Oslo, Tønsberg, 
Porsgrunn og Stavanger, og vi ønsker flere 
medarbeidere ved alle kontorstedene. Ta gjerne 
kontakt dersom du er interessert i sommerjobb eller
fast jobb etter fullførte studier.

GRUNNTEKNIKK AS

http://www.grunnteknikk.no
mailto:olav%40grunnteknikk.no?subject=
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HÆHRE ENTREPRENØR AS

Fagfelt: 
Vei og anlegg, Tunnel, 
Samferdsel og Infrastruktur
Region:  
Hele landet
Hjemmeside:  
www.akh.no
Kontaktperson:
Camila Ly
camila.salvesen.ly@akh.no
Omsetning:  
3 MRD. NOK
Stilftelsesår:  
1974
Antall ansatte:

950
Sommerjobb/master:  
10-20 / Etter behov 

Året var 1974, Albert Kristian Hæhre er 20 år og starter opp 
det som i dag er et av landets største anleggsentreprenører – 
Hæhre Entreprenør AS.

Vi har over 40 års bransjeerfaring, har de siste 20 årene vært 
spesialister på boring, sprenging og masseforflytting. Da vi i 
2006 startet med tunnelspregning ble vi den komplette 
riksdekkende entreprenør.

Våre prosjekter har utviklet seg i både omfang, krav, 
digitalisering og størrelse. Vi strekker oss fra Mandal i sør til 
Svalbard i nord.

Vi bygger flere av de største infrastrukturprosjektene i Norge og 
håndterer hele spekteret av kontraktsformer fra totalentrepriser, 
samspillskontrakter og konkurransepreget dialog til tradisjonelle 
hovedentrepriser.

Vi er over 900 medarbeidere som er tufta på felleskap, 
samarbeid, lagånd og gjennom faglig dyktighet og innsatsvilje 
bidrar vi til utbygging av nye samfunnsnyttige prosjekter.
 
Hæhre Entreprenør ble i 2015 en del av konsernet Hæhre & 
Isachsen Gruppen og sammen har vi en felles 
industrivirksomhet som består både av verksted, maskinutleie, 
bilutleie, bilbutikk og forskjellige andre utleievirksomheter.
 
Konsernets samlede spisskompetanse utgjør et meget sterkt 
fagmiljø innenfor anleggssektoren.
 
Vi bygger fremtiden!

http://www.akh.no
mailto:camila.salvesen.ly%40akh.no?subject=
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Fagfelt: 
Tuneller og bergrom, 
Betongkonstruksjoner og 
broer, Tunnelrehabilitering 
og Vann- og frostsikring av 
tunneler
Region:  
Hele Norge
Hjemmeside:  
www.implenia.no
Kontaktperson: 
Mari Winge
Omsetning:  
1.8 MRD. NOK 
Stilftelsesår:  
2011
Antall ansatte:  
500 i Norge / 8 800 totalt i 
konsernet
Sommerjobb/master:  
10-15 / Etter behov

Implenia Norge er spesialister på komplekse 
infrastrukturprosjekter innen tunnel, bro og betong. 
Vi tilbyr tjenester innen tunnel og bergrom, 
betongkonstruksjoner og broer, tunnelrehabilitering 
ogvann- og frostsikring av tunneler.

Implenia Norge har mer enn 500 uformelle og 
entusiastiske fagpersoner som er stolte av de
utfordrende og komplekse oppgavene som løses i 
felleskap. Den mangeårige kompetansen og
erfaringen til et tradisjonelt entreprenørselskap i 
kombinasjon med fokus på digitalisering og ledende
teknologi, gjør det mulig for Implenia å levere 
fremtidsrettede og bærekraftige løsninger. Implenia
setter pris på initiativ og kan tilby muligheter for 
medvirkning i en organisasjon med rask
omstillingsevne.

Implenia Group er den ledende leverandøren av 
bygg- og anleggstjenester i Sveits. Konsernet har
også en sterk posisjon i det tyske, østerrikske og 
skandinaviske infrastrukturmarkedet.

IMPLENIA

http://www.implenia.no


24

Fagfelt: 
Anlegg, Transport, 
Sprøytebetong og Pukk og 
grus
Region:  
Store deler av Østlandet
Hjemmeside:  
www.isachsenanlegg.no
Kontaktperson: 
Merete Wekre
student@isachsenas.no
Omsetning:  
1.6 MRD. NOK 
Stilftelsesår:  
1986
Antall ansatte:  
450
Sommerjobb/master:  
isachsenanlegg.no/jobbe-
hos-oss/skole-student/

ISACHSEN ANLEGG AS
Lurer du på hvordan det er å jobbe hos Isachsen? Scann 
QR-kodene over eller trykk her for å se musikkvideo samt 
innblikk i arbeidshverdagen til våre medarbeidere.
 
Du har evnene - vi gir deg muligheten! 
Ser du etter en bedrift hvor sikkerhet er høyeste prioritet og 
hvor arbeidskulturen er preget av humor, handlekraft,  
gjennomføring og humor? Ønsker du faglige utfordringer, 
mulighet for kompetanseheving og samtidig ta del i et 
inkluderende og uformelt arbeidsmiljø hvor det er høyt under 
taket og hvor latteren sitter løst? Da er Isachsen et godt sted 
å være.

Isachsen Anlegg er en anleggsentreprenør med nedslagsfelt 
over store deler av Østlandet. Selskapet utfører alt innen vei, 
VA og grunnarbeid, og med 35 års fartstid i anleggsbransjen 
er nettopp erfaring en av våre største styrker. Med kompetent 
arbeidskraft og tidsriktig utstyrspark er vi godt rustet til å 
konkurrere på bærekraftige og lønnsomme 
anleggsprosjekter.
  
Nysgjerrig?
Ta en titt på vår nettside og følg oss gjerne i sosiale medier!

http://www.isachsenanlegg.no
mailto:student@isachsenas.no 
http://isachsenanlegg.no/jobbe-hos-oss/skole-student/
http://isachsenanlegg.no/jobbe-hos-oss/skole-student/
https://www.youtube.com/watch?v=vX_1Q_pLYOA&authuser=1
http://www.isachsenanlegg.no
https://www.facebook.com/IsachsenAnlegg
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Fagfelt: 
Bygg, Prosjektledelse og
Byggeledelse
Region:  
Norden og hele Norge
Hjemmeside:  
www.jm.no
Kontaktperson: 
lissheidi.heiberg@jm.no
Omsetning:  
Konsern 16 MILL. SEK
Stilftelsesår:  
1945
Antall ansatte:  
400 i Norge / 2 600 totalt i 
konsernet
Sommerjobb/master:  
Etter behov

JM har forandret fremtiden i mer enn 75 år. Siden 
starten i 1945 har vi etablert oss som en av Nordens 
ledende prosjektutviklere av nye boliger og 
boligområder, og er det første nordiske byggefirmaet 
der hele konsernets boligproduksjon er Svanemerket. 
Virksomheten fokuserer på produksjon av nye boliger 
med attraktiv beliggenhet i ekspansive 
storbyområder og universitetsbyer i Norge, Sverige 
og Finland. Vi arbeider også med prosjektutvikling av 
næringslokaler og entreprenørvirksomhet, 
hovedsakelig i Stockholmsområdet.
 
JM tilbyr spennende stillinger hos en arbeidsgiver 
hvor det er god fart og engasjerte medarbeidere. Vi 
skaper resultatene sammen og er stolte over å ha 
en raus holdning der vi hjelper hverandre. I JM tar vi 
vare på våre ansatte gjennom å tilby aktiv bedrift, 
firmaleilighet på Geilo, tilskudd til trening, samt 
helseforsikring og behandlingstilskudd. Vi har også 
eget kompetanseutviklingsverktøy, slik at du skal 
kunne prestere, utvikle deg, gjøre karriere og bli lenge 
hos oss. Våre adferdsregler og etiske retningslinjer 
sikrer et trygt og godt arbeidsmiljø for alle ansatte, 
med et stort potensial for å gjøre en forskjell.

Velkommen til å skrive historie med oss!

JM NORGE AS

http://www.jm.no
mailto:lissheidi.heiberg%40jm.no?subject=
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Fagfelt: 
Bygg og anlegg,
Antikvarisk rehabilitering og 
Riggentrepriser
Region:  
Oslo og sentrale 
Østlandområdet
Hjemmeside:  
www.karlsen-nordseth.no
Kontaktperson: 
Tidemann Esbjug
Omsetning:  
365 MILL. NOK
Stilftelsesår:  
2002
Antall ansatte:  
69
Sommerjobb/master:  
Ikke fastsatt

Har du noen gang lurt på hvordan det er å jobbe med 
historiske bygg og samtidig ha tilgang til dagens metoder og 
teknologi? Er å tilbakeføre noe til sin originale stand fremfor å 
bygge nytt noe du står for?  
 
Karlsen & Nordseth er en entreprenør som bevarer fortiden og 
støtter fremtiden. Med spesialisering i antikvarisk restaurering 
står vi bak mange av rehabiliteringene av klassiske bygg i Oslo 
og omegn. Vi vil videreføre arven av norsk arkitektur, og 
samtidig spare miljøet ved å bygge på det vi allerede har. Vi 
strever for å ha ekspertise i et felt hvor detaljnivå og dyp 
kunnskap om fortidens byggemetoder er avgjørende. 
 
Gjennom mange års erfaring med riggentrepriser sørger vi 
også for at entreprenører som bygger fremtidens Norge har 
det de trenger for å utføre jobben. Moderne bygg har sin rolle, 
og når du ikke ser oss i stillaset rundt et kirkespir, bidrar vi 
med kontorbrakker, skallsikringer, infrastruktur og alt som 
skal til for at prosjektdeltagere har en trygg og velfungerende 
arbeidsplass.  
 
Vi er i tillegg en sporty organisasjon som liker å delta på 
idrettsarrangementer. Blir du med å sprinte mot en spennende 
fremtid?

KARLSEN OG NORDSETH 
ENTREPRENØR AS

http://www.karlsen-nordseth.no
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Fagfelt: 
Nybygg, Rehabilitering, 
Anlegg og Sikkerhet
Region:  
Oslo og omegn
Hjemmeside:  
www.kfentreprenor.no/
jobb-karriere/
Kontaktperson:  
Rune Garberg
Omsetning:  
700 MILL. NOK 
Stilftelsesår:  
2005
Antall ansatte:  
140
Sommerjobb/master:  
2

KF ENTREPRENØR AS
KF Entreprenør AS er et entreprenørselskap inne
bygg- og anleggssektoren. Selskapet ble stiftet i 2005
og vi er ca. 140 ansatte. Vårt hovedkontor ligger på
Ryen i Oslo. I tillegg har vi et avdelingskontor i Østfold 
ved Svinesund.

Vi utfører større og mindre prosjekter for offentlige
og private byggherrer og har solid kompetanse fra
general- og totalentrepriser. Vår styrke er målrettet
prosjektstyring som letter arbeidet for byggherren og
sikrer oppdragsgivers interesser. Gjennom 
kombinasjonen av god styring, solid teknisk kunnskap
og gode forretningskonsepter gjennomfører vi
prosjekter på en effektiv måte som skaper varige
verdier for våre kunder.

I KF Entreprenør er medarbeidere et av de viktigste
bærebjelkene. Vi ser etter dyktige og ansvarsfulle
medarbeidere som vi kan utvikle til fremtidige
ledere. Hos oss vil du bli få en tett oppfølging med
varierte arbeidsoppgaver samt delta på nye 
spennende prosjekter. Arbeidsmiljø står i høyt fokus
hos KF Entreprenør og som en ny medarbeider hos
oss vil du bli godt tatt vare på i en trivelig og sosial
arbeidsplass.

http://www.kfentreprenor.no/jobb-karriere/
http://www.kfentreprenor.no/jobb-karriere/


28

Fagfelt: 
Samferdsel
Region:  
Hele Norge
Hjemmeside:  
www.konnekt.no
Kontaktperson: 
Petter Aanonsen, 
Kommunikasjonsrådgiver
Abdul Basit Mohammad, 
Leder Konnekt 
Stilftelsesår:  
2020
Antall ansatte:  
5
Sommerjobb/master:  
Se oversikt over 
studentoppgaver på vår 
nettside

KONNEKT
Konnekt – Nasjonalt kompetansesenter for samferdsel
 
Konnekt skal bidra til en mer strategisk styring av 
kompetanseutvikling på nasjonalt nivå, slik at vi sammen 
evner å skaffe til veie riktig og tilstrekkelig kompetanse til 
samferdselsprosjekter i årene som kommer. Det foreligger i 
dag stort potensiale for samarbeid mellom de ulike aktørene i 
sektoren om hvilken kompetanse som bør utvikles og hvordan 
ressursene bør prioriteres. Ved å samle næringslivet, 
samferdselsmyndigheter og utdanningsinstitusjoner, sørger 
Konnekt for et effektivt samarbeid der aktørene sammen 
definerer fremtidens behov. Konnekt skal også synliggjøre 
sektorens attraktive muligheter og bidra til fremtidsrettede 
utdanningsløp og karrierer.

Hva skal vi oppnå?
Konnekt skal jobbe mot tre hovedmål:
1. Ha best mulig oversikt over samferdselskompetanse (vei 

og jernbane) i Norge til enhver tid, samt bidra til å  
synliggjøre eksisterende og fremtidig kompetansebehov.

2. Tette kompetansegap gjennom aktiv påvirkning og 
samarbeid med utdanningsinstitusjoner, myndigheter og 
næringsliv.

3. Skape attraktivitet for samferdselssektoren og formidle 
karrieremuligheter for studie- og jobbsøkende.

http://www.konnekt.no
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Fagfelt: 
Bygg og anlegg, 
Entreprenørtjenester, 
Byggevarer og 
Eiendomsutvikling
Region:  
Harstad, Vesterålen og 
Lofoten
Hjemmeside:  
www.kronstein.no
Kontaktperson:
Yvonne L. Walter
ywa@kronstein.no
Omsetning:  
700 MILL. NOK
Stilftelsesår:  
1964
Antall ansatte:  
240
Sommerjobb/master:  
På forespørsel

KRONSTEIN PRODUKSJON
Kronsteingruppen er Hålogalands største lokaleide leverandør av entreprenørtjenester 
og byggevarer. Hovedkontoret ligger på Sortland, med datterselskaper i Harstad, Hadsel, 
Kvæfjord og Evenskjer i tillegg til på Sortland.

Kronstein produksjon består av entreprenørselskapene Sortland Entreprenør, Harstadbygg 
Entreprenør, Kai og Anlegg Entreprenør, ByggTeam Hadsel og Harstadbygg Bolig. De 
arbeider både hver for seg og sammen for å levere fremtidsrettede, solide og bærekraftige 
bygg til både det offentlige og private markedet i regionen.

Hos oss er vi overbevist om at «folk er alt». Vi er opptatt av et godt arbeidsmiljø, HMS/KS 
og at våre medarbeidere skal få mulighet til personlig og faglig utvikling. Vi er også stolte 
av å ha en stor arbeidsstokk med egne fast ansatte fagarbeidere.

Vi tar innovasjon på alvor, og arbeider mot en heldigital hverdag i våre 
entreprenørselskaper. Vi bruker BIM, digitale styringssystemer, digital prosjekt- og 
fremdriftsplanlegging på alle våre prosjekter, samt AR og VR teknologi der det er naturlig.

Vi ønsker å ha så lite avtrykk på miljø og klima som mulig, og jobber for en effektiv 
materialutnyttelse, forsvarlig avfallshåndtering og reduserte utslipp. Vi er ISO 9001 
sertifisert og arbeider mot å bli ISO 14001 sertifisert.

http://www.kronstein.no
mailto:ywa%40kronstein.no?subject=
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Fagfelt: 
Bygg- og anlegg, Miljø, Nautikk, 
Transportinfrastruktur,  Økonomi 
og Offentlig forvaltning
Region:  
Desentralisert organisasjon. Langs 
hele kysten. Fra Arendal i sør til 
Honningsvåg i nord. Kystverkets 
ledergruppe holder til i Ålesund. 
Utbyggingsavdelingen har kontor i 
Kabelvåg.
Hjemmeside:  
www.kystverket.no
Kontaktperson: 
Jostein Bøhlerengen Moe,
Leder utbyggingsavdelingen
Stilftelsesår:  
I 1974 ble Norsk Fyrvesen, Norsk 
Losvesen og Norsk Havnevesen 
slått sammen til Kystdirektoratet, 
som så fikk navnet Kystverket i 
1981.
Antall ansatte:  
1000 i Kystverket
Sommerjobb/master:  
1-2 på utbyggingsavdelingen

KYSTVERKET
Kystverket er en nasjonal etat for kystforvaltning, 
sjøsikkerhet og beredskap mot akutt 
forurensning. Vår visjon er å utvikle kysten og 
havområda til verdens sikreste og reneste, og 
verdiene våre er å være fremtidsrettet, engasjert 
og pålitelig.
 
Kystverket arbeider aktivt for en effektiv og 
sikker sjøtransport gjennom å ivareta 
transportnæringens behov for sikker 
fremkommelighet i farleiene og effektive havner. 
Vi driver forebyggende arbeid og reduserer 
skadeeffektene ved akutt forurensning, og 
medvirker til en bærekraftig utvikling av 
kystsona. Etaten ligger under 
Samferdselsdepartementet.
 
Vi har til enhver tid mange farvannstiltak som er 
i ulike prosjektfaser, både på idé-stadiet, under 
planlegging og i gjennomføringsfasen. Noen 
av tiltakene i prosjektporteføljen vår er oppdrag 
som utvikler transportinfrastrukturen og er 
navngitt og besluttet gjennomført i Nasjonal 
transportplan (NTP), som for eksempel Stad 
skipstunnel, som blir verdens første fullskala 
skipstunnel. Andre tiltak er vedlikeholdstiltak i 
allerede eksisterende infrastruktur.
 

http://www.kystverket.no


31

Fagfelt: 
Geoteknisk rådgivning-
Geotekniske grunn- og 
laboratorieundersøkelser
Region:  
Østlandet(Oslo og 
Akershus), Innlandet, 
Østfold og Trøndelag
Hjemmeside:  
www.georaad.no
Kontaktperson:
Kristoffer Rabstad
Omsetning:  
47 MILL. NOK 
Stilftelsesår:  
1997
Antall ansatte:  
17
Sommerjobb/master:  
1

LØVLIEN GEORÅD AS
Vi er totalleverandør av geotekniske tjenester på 
undersøkelser og rådgivning. Geotekniske 
grunnundersøkelser i samarbeid med Akershus 
Grunnboring AS. Geotekniske laboratoriearbeider i eget 
velutstyrt laboratorium på Hamar. Geoteknisk rådgivning 
fra våre kontorer på Hamar, Trøndelag og Oslo.

Vi har god lokalkjennskap i de fleste tettstedene og byene 
på Romerike. Vurdering av områdestabilitet og 
skråningsstabilitet. Videre har vi god erfaring med 
geoteknisk rådgivning for alt fra eneboliger til store bygg 
og infrastrukturprosjekter. Hovedmengden av våre 
oppdrag, og dermed erfaring, er i små til mellomstore 
byggeprosjekter på Østlandet.

Vi i Løvlien Georåd AS arbeider for å være den foretrukne 
totalleverandøren av geotekniske tjenester for små og 
mellomstore byggeprosjekter på Østlandet.

http://www.georaad.no
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Vi er en industribedrift som ble opprettet i 1976 under 
navnet Rescon, som i 1999 ble en del av det 
internasjonale MAPEI-konsernet, grunnlagt i Italia i 1937.
 
Hvert år investerer MAPEI i forskning- og utvikling (FoU), 
dette har bidratt til at vi er verdens største produsent i 
vår bransje. Totalt er 10 600 medarbeidere ansatt, i til 
sammen 81 fabrikker i 36 land. Mapei i Norden består 
av nærmere 250 engasjerte og dyktige medarbeidere, og 
vi omsetter for over en milliard i det nordiske markedet. 
Vi dekker Norge, Sverige, Island, Danmark, Finland og 
Baltikum.
 
Mapei har ni produktlinjer med sertifiserte, 
høyteknologiske og bærekraftige produkter, som er laget 
for å tåle utfordringene i det arktiske klimaet. Vårt norske 
forsknings- og utviklingssenter er ett av konsernets 31 
FoU-sentre, og er en viktig ressurs i utviklingen av unike 
produkter og systemløsninger til det nordiske markedet. 
Fabrikken i Norge er den 5. største i Mapei-konsernet, og 
ble i 2019 bygget ut for 200 millioner kroner, med stor tro 
på fremtiden.

Fagfelt: 
Mapei er en ledende leverandør 
av lim, fugemasser og kjemiske 
produkter til byggebransjen
Region:  
Nord-Odal i Innlandet, ca. 10 mil 
nord for Oslo
Hjemmeside:  
www.mapei.no
Kontaktperson:

Kristine Nor
Omsetning: 
1069 MILL. NOK
Stilftelsesår:  
1976
Antall ansatte:  
250
Sommerjobb/master:  
5

MAPEI AS

http://www.mapei.no
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MESTA
Fagfelt: 
Drift og vedlikehold av veg, 
Anlegg og spesialproduksjon, 
Elektro og Jernbane
Region:  
Hele Norge
Hjemmeside:  
www.mesta.no 
Kontaktperson:

Ingrid Bexrud
984 79 949
rekruttering@mesta.no
Omsetning: 

5.5 MRD. NOK
Stilftelsesår:  
2003
Antall ansatte:  
1 700
Sommerjobb/master: 

Ikke fastsatt

Mesta bygger, vedlikeholder og utvikler norsk
infrastruktur på oppdrag fra offentlige og private 
kunder. Vi er Norges ledende aktør innen drift og 
vedlikehold av vei og veielektro, med et viktig 
samfunnsoppdrag: Vi får folk fram.

Mesta har over 1600 ansatte som hver dag jobber 
for å sikre trygg og åpen infrastruktur i hele landet. 
Selskapet omsetter for over 4,5 milliarder kroner 
årlig.

Mesta eier RIAS (Rail Infrastructure AS) som er 
en landsdekkende entreprenør for installasjon og 
vedlikehold innen jernbanetekniske fag. I dag har 
RIAS 80 ansatte og en omsetning på 240 millioner. 
Sammen kan vi levere bredt innenfor 
banesegmentet.

http://www.mesta.no
mailto:rekruttering%40mesta.no?subject=
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Fagfelt: 
Konstruksjon, Vann- og 
miljøteknikk, Bygningsfysikk,
Geoteknikk, Veg, Bane, 
Prosjektledelse, Arkitektur, 
Byplanlegging, mm.
Region: 

Hele Norge, samt 
internasjonalt 
Hjemmeside:  
www.multiconsult.no
Kontaktperson:

must@multiconsult.no
Omsetning: 

3.6 MRD. NOK
Stilftelsesår:  
1908
Antall ansatte:  
3000
Sommerjobber/master:

75

Følg oss på Facebook og Instagram 
for å holde deg oppdatert!

Instagram Must_multiconsult

Multiconsult_MUST annonse_210x280_feb2021.indd   1Multiconsult_MUST annonse_210x280_feb2021.indd   1 28/02/2021   17:1228/02/2021   17:12

MULTICONSULT NORGE 

Multiconsult er et av Norges ledende miljøer innen prosjektering og rådgiving. 
Med røtter tilbake til 1908 har selskapet hatt en sterk innvirkning på Norges 
utvikling og økonomiske vekst. Ved å forstå fortiden og med fokus på fremtiden 
realiserer vi fremskritt og bærekraftig utvikling alle steder hvor vi gis anledning 
til å sette vårt fotavtrykk. Ved samarbeid og samhandling med våre kunder, 
samarbeidspartnere og konkurrenter jobber vi for å skape nye og effektive 
digitale løsninger som gir gevinster til kunder, næring og miljø. Selskapet tilbyr 
multifaglig rådgiving, design, prosjektering, arkitektur, prosjektoppfølging, 
ledelse, verifikasjon og kontroll - både nasjonalt og internasjonalt. Vi tilbyr et 
bredt spekter av tjenester innen våre forretningsområder: Bygg & Eiendom, 
Industri, Olje & Gass, Samferdsel, Fornybar Energi, Vann & Miljø, By & Samfunn, 
Geo.

Blant teknologistudenter er Multiconsult kåret til rådgiverbransjens mest
attraktive arbeidsgiver syv år på rad. Som student er du sentral for at 
Multiconsult også i fremtiden realiserer spennende prosjekter og driver 
samfunnsutvikling. Vi trenger deg som kan tenke nytt, og som tør å utfordre 
etablerte standarder. Er du engasjert, flink til å jobbe med andre, og glad i å ta 
ansvar, vil du trives godt hos oss.

http://www.multiconsult.no
mailto:must%40multiconsult.no?subject=
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NCC
Fagfelt: 
Bygg- og anlegg, Vann- og 
miljø, Veg, Transport og 
Geomatikk
Region:  
Hele Norge, samt resten av 
Norden
Hjemmeside:  
www.ncc.no
Kontaktperson: 
christina.johansen@ncc.no
Omsetning:  
55 MRD. NOK
Stilftelsesår:  
1922
Antall ansatte:  
ca. 1 850 ansatte i Norge, 
14 500 totalt
Sommerjobber/master:

Varierer etter behov (ca. 10 
studenter i sommerjobb)

Hver dag utfordrer vi oss selv til å skape
en bedre morgendag og bærekraftige
løsninger i toppsjiktet. Vi skal drive utviklingen, 
lytte, dele idéer og samarbeide. NCC har fokus på 
trivsel og utvikling for våre medarbeidere, og vi er 
alltid på utkikk etter kloke hoder som identifiserer
seg med våre verdier. Vi blir aldri bedre enn våre 
medarbeidere. Derfor er utvikling av våre ansatte 
en av våre viktigste oppgaver. I NCC har du gode 
muligheter til å forme din egen karriere og teste ut
nye utfordringer. NCC er en spennende 
arbeidsplass og godt sted å jobbe!

NCC er ett av de ledende nordiske bygg-
og eiendomsutviklingsselskapene. Vi utvikler og 
bygger næringseiendom, offentlige bygg, veier, 
tunneler, industriområder, anlegg og annen 
infrastruktur.

http://www.ncc.no
mailto:christina.johansen%40ncc.no?subject=
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NGI er et uavhengig, internasjonalt senter for forskning og 
rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag som 
integrerer geoteknisk, geologisk og geofysisk ekspertise.

Vi utvikler gode og bærekraftige løsninger innen bygging av 
infrastruktur på land og til havs, og innen 
miljøteknologi, forurenset grunn og naturfarer – som jord- og 
snøskred. Vår forskning gir kunnskap som bidrar til å løse noen 
av de viktigste utfordringene som verden står overfor innenfor 
klima, miljø, energi og naturfarer.

Våre kjerneoppgaver er å bidra til samfunnsutviklingen med 
forskning og rådgivning. Forskningen ved NGI skal være 
relevant, slik at våre resultater blir brukt av markedet og 
kommer samfunn, næringsliv og industri til gode. Hos oss går 
derfor forskning og rådgivning ”hånd i hånd”. Vår forskning 
integrerer kunnskap mellom geoteknikk, geologi og geofysikk. 
Myndigheter, næringsliv og privat industri i Norge og i utlandet 
bruker vår geokompetanse for å sikre at vi bygger samfunnet 
vårt på sikker grunn.

På NGI finner du noen av de mest erfarne og smarteste 
hodene i bransjen. Vi ønsker å tiltrekke oss kompetente 
fagfolk, både nyutdannete og erfarne, og tilbyr 
konkurransedyktige betingelser i et aktivt og meget godt 
arbeidsmiljø. Om lag 40 nasjonaliteter er representert blant 
NGIs ansatte.

NORGES GEOTEKNISKE INSTITUTT

Fagfelt: 
Grunnundersøkelser og 
fundamenteringsløsninger – 
onshore og offshore,
Skredfarevurdering og 
sikringstiltak og Forurenset 
grunn og sedimenter
Region:  
Oslo, Trodheim,
Houston (Texas),
Perth (Australia)
Hjemmeside:  
www.ngi.no
Omsetning:

677 MILL. NOK
Stiftelsesår:

1953
Antall ansatte:  
315
Sommerjobber/master:

15-20 / 5

http://www.ngi.no
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NIRAS NORGE

Fagfelt: 
Jernbane, Veg, Overvann og 
drenering, Miljø og klima, Energi, 
Bygg, Prosess, Elektro, VVS, 
GIS og geodata, Geoteknikk og 
Konstruksjon
Region:  
Oslo, Stavanger og 
Drammen.
Trondheim fra 1.1.2022
Hjemmeside:  
www.nirasnorge.no
Kontaktperson:
Theis T. Rasmussen,
ttr@niras.com,
40184340
Omsetning: 
173 MILL. NOK 
Stilftelsesår:  
2011
Antall ansatte:  
55
Sommerjobb/master: 
Ingen faste, men alltid åpne for 
forslag fra dyktige studenter

NIRAS er et skandinavisk konsulentselskap som har 
spesialisert seg på ingeniøroppgaver og profesjonelle 
rådgivningstjenester. NIRAS har ca. 2300 
medarbeidere fordelt på mer enn 50 kontorer i 27 
land. Vår rådgivning er fremtidsrettet, 
kunnskapsbasert og objektiv, og bærekraft og 
bærekraftsmålene står sentralt i hele virksomheten.

I Norge er vi spesielt sterke på jernbane, veg, 
overvann og drenering, konstruksjon, tekniske fag, 
energi og miljø og tverrfaglig BIM-prosjektering. Vi er 
på jakt etter flere engasjerte kollegaer som ønsker å 
være med på å bygge opp NIRAS’ norske 
virksomhet og bidra til bærekraftige prosjekter. Hos 
oss får du være med i et dyktig fagmiljø og et 
uformelt og utviklende arbeidsmiljø, hvor vi legger 
vekt på lagånd, åpenhet og ærlig kommunikasjon.

Vi samarbeider tett med kontorene i Sverige og 
Danmark, og sammen har vi nylig startet et 
graduate-program der vi søker nyutdannede og 
ambisiøse ingeniører som har lyst til å jobbe i hele 
Skandinavia og oppleve faglige utfordringer og rask 
utvikling. Du vil sammen med andre unge inngå i et 
akselerert utviklingsprogram med kurs innen 
prosjektledelse, rådgiverrollen, kommunikasjon og 
mye mer. Sjekk ut nirasnorge.no for mer info om både 
graduate-programmet og andre muligheter hos oss!

http://www.nirasnorge.no
mailto:ttr%40niras.com?subject=
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NORCONSULT AS
Fagfelt: 
Konstruksjon, Vann og miljø, 
Veg, Transport og 
Geomatikk
Region:  
Hele Norge og i utlandet
Hjemmeside:  
www.norconsult.no/karriere
Kontaktperson:
www.norconsult.no/karriere
Omsetning: 
6.9 MRD. NOK 
Stilftelsesår:
1929
Antall ansatte:  
5 100
Sommerjobb/master: 
120

Norconsult er Norges største og en av 
Nordens ledende tverrfaglige rådgiverbedrifter 
innen samfunnsplanlegging, prosjektering og 
arkitektur, med virksomhet som spenner over 
fire verdensdeler. Vi bidrar til et mer bærekraftig 
samfunn og samfunnsnytte gjennom 
nyskapende og målrettede rådgivningstjenester.
 
Våre tjenester er rettet mot 
samfunnsplanlegging, prosjektering og 
arkitektur. Norconsult er engasjert i prosjekter 
innen bygg og eiendom, samferdsel, energi, 
industri, vann og avløp, olje og gass, miljø, plan, 
arkitektur, sikkerhet og IT. Av selskapets 5 100 
medarbeidere arbeider om lag 3 500 i Norge. 
Norconsult har mer enn 130 kontorer i Norge og 
internasjonalt. Hovedkontoret ligger i Sandvika 
utenfor Oslo. Selskapet er eid av 
medarbeiderne.

http://www.norconsult.no/karriere
http://www.norconsult.no/karriere
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NORSK FORENING FOR 
FJELLSPRENGNINGSTEKNIKK

Fagfelt: 
Alt som har med 
flytting av fjell å gjøre
Region:  
Hele Norge, samt samarbeid 
med internasjonale 
søsterorganisasjoner
Hjemmeside:  
www.nff.no
www.tunnel.no
Kontaktperson:
Tone Nakstad 
Stilftelsesår:  
1963
Sommerjobb/ansettelser: 
Vi støtter ulike oppgaver 
som gjennomføres i våre 
medlemsbedrifter

Norsk forening for fjellsprengningsteknikk ble startet i 
1963 for å samle og styrke fagmiljøene som jobber med 
bergarbeid i videste forstand.
 
Foreningens motto er «Utfordringer i dagen – løsninger i 
grunnen». Visjonen er at vi skal være samfunnets viktigste 
arena for bruk av berggrunnen. Det vi gjør skal være 
basert på kunnskap, åpenhet og engasjement.

NFF skal jobbe for en  bransje som er attraktiv:

• trygg og skadefri
• bærekraftig
• synlig
• innovativ og kunnskapsbasert
• samlende

http://www.nff.no
http://www.tunnel.no
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Fagfelt: 
Vann og avløp
Region:  
Romerike
Hjemmeside:  
www.nrva.no
Kontaktperson:
Markus Rawcliffe
markus.rawcliffe@nrva.no
Omsetning:  
168 MILL. NOK (NRV IKS)
155.6 MILL. NOK (NRA IKS) 
Stilftelsesår:  
2007
Antall ansatte:  
20 (NRV IKS)
98 (NRA IKS)
Sommerjobb/master:  
2 / 1

Norsk Vann er Vannbransjens viktigste 
støttespiller. Vi styrker vannforsyningen til 95% av 
Norges befolkning og tilrettelegger for tilsvarende 
mengde avløp. Vi samarbeider med landets dyktige 
VA-anlegg om å sikre vår viktigste infrastruktur. Se 
www.norskvann.no.

NRV/NRA
Prosessanleggene til Nedre Romerike Vannverk IKS 
og Nedre Romerike Avløpsselskap IKS er blant 
Norges mest moderne og avanserte. Vi er det 
største fagmiljøet i vannbransjen på Romerike. 
Anleggene leverer drikkevann til ca. 170.000 
innbyggere og behandler avløpsvann fra ca. 
135.000.

Vi går spennende tider aktivt i møte, med høy 
befolkningsvekst, strengere miljøhensyn, betydelige 
klimaendringer og smartere samfunn. I de 
kommende ti-årene vil vi ha investeringer på 4 til 5 
milliarder kroner. Det krever riktige og 
kostnadseffektive valg, langsiktig planlegging og 
høy kompetanse.

NORSK VANN OG
NRV IKS/NRA IKS

http://www.nrva.no
mailto:markus.rawcliffe%40nrva.no?subject=
http://www.norskvann.no
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NRC GROUP NORGE

Fagfelt: 
Bygg og anlegg, Infrastruktur 
(bane, veg, havn) og Miljø 
Region:  
Hele Norge
Hjemmeside:  
www.nrcgroup.no
Kontaktperson:
Rune Johansen
rune.johansen@nrcgroup.no
Omsetning:  
6.5 MRD. NOK 
Stilftelsesår:  
2011
Antall ansatte:  
2000 i Norden
550 i Norge
Sommerjobb/master:  
15

Stolte skapere av morgendagens bærekraftige infrastruktur

NRC Group er Nordens største entreprenør innen 
banerelatert infrastruktur, og har rundt 2 000 medarbeidere 
i Norge, Sverige og Finland. Vi utvikler infrastruktur som går 
utover morgendagens krav, og tilbyr et komplett tilbud av 
tjenester til all transportrelatert infrastruktur. Vårt mål er å 
være den mest attraktive arbeidsgiver og samarbeidspartner 
innen utvikling av bærekraftig infrastruktur.

Våre tre grunnverdier troverdig, omtenksom og gründersjel 
er fundamentet vi bygger vår kultur på. Våre verdier er 
toneangivende for hvordan vi leder våre prosjekt og 
mennesker, og skal hjelpe oss å ta riktige beslutninger.
Hos oss dyrker vi engasjement og driv, og utvikling av våre 
medarbeidere ser vi på som en selvfølge. Vi tror det er 
utfordrende, og ikke minst gøy, å jobbe hos oss på grunn av 
våre spennende prosjekter, store karrieremuligheter og gode 
arbeidsmiljø. Vi jobber innenfor markeder med stor 
investeringsvilje, og det vi bygger vil bety mye for mange i 
lang tid fremover. Det synes vi er meningsfullt, og det 
motiverer oss.

NRC Group har hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo, og er 
notert på Oslo Børs.

http://www.nrcgroup.no
mailto:rune.johansen%40nrcgroup.no?subject=
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Fagfelt: 
Hydrologi, Energi, 
Konsesjonsbehandling, 
Flom og skred, Tilsyn og 
Damsikkerhet
Region:  
Oslo, Hamar, Tønsberg, 
Førde, Trondheim, 
Narvik, Stranda og 
Kåfjord
Hjemmeside:  
www.nve.no
Kontaktperson:
Christina Wachter
Stilftelsesår:  
1921
Antall ansatte:  
600
Sommerjobb/master:  
20

NORGES VASSDRAGS- OG 
ENERGIDIREKTORAT 
En karriere i NVE kan by på alt fra turer til isbreer til arbeid i Sør-Afrika.
NVE er en forvaltnings- og kunnskapsorganisasjon med et høyt, tverrfaglig
kompetansenivå. Våre ansatte er med på å påvirke hvordan Norges vann- og 
energiressurser blir brukt i dag og i fremtiden. NVE står overfor en rekke
spennende utfordringer i årene som kommer. Klimaendringene, fornybar
energi, forsyningssikkerhet, flom, skred og internasjonalisering av bransje og
regelverk er noe av det du kan få muligheten til å bryne deg på. Mange av
de som jobber hos oss kommer rett fra skolebenken, og går inn i faglig
spennende arbeidsoppgaver.

Vi tilbyr samfunnsnyttige oppgaver, gode muligheter for kompetanseutvikling,
godt arbeidsmiljø med et lavt sykefravær, faglige engasjerte og
kunnskapsrike kollegaer, internasjonale prosjekter og utviklingssamarbeid.

http://www.nve.no
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NY STRUKTUR AS

Fagfelt: 
Rådgivnede ingeniør i 
byggeteknikk - spesialister på 
store massivtre- og 
limtre-konstruksjoner
Region:  
Oslo - prosjekter i hele landet
Hjemmeside:  
www.nystruktur.no
Kontaktperson:
Anders Steinsvik Nygård
daglig leder
anders@nystruktur.no
920 19 171
Omsetning:  
15 MILL. NOK
Stilftelsesår:  
2016
Antall ansatte:  
11
Sommerjobb/master:  
1 sommerjobb,1 master og
2 nyutdannede til fast stilling 
sommer 2022

Ny Struktur AS er Norges ledende rådgiver innenfor prosjektering av større massivtre- og 
limtre-konstruksjoner. Vi kombinerer høy teknisk ekspertise med viljen til å se våre kunders behov 
og verdien av samarbeid.

Som en mindre aktør med en sterk lidenskap for vår nisje leverer vi kontinuerlig nyskapende 
løsninger i våre prosjekter. Mange av våre kunder kommer stadig tilbake til oss og begrunner dette 
med at vi leverer gode, rimelige og byggbare løsninger, samtidig som vi er løsningsfokuserte, 
tydelige, ryddige og vennlige.

Vi er i dag 11 sivilingeniører og ingeniører med variert bakgrunn, men med en felles interesse for 
bærekraftige konstruksjoner. Vi har et ungt, engasjert og inkluderende arbeidsmiljø hvor vi har et 
langsiktig perspektiv på trivsel og faglig og personlig vekst. Vi holder til i romslige, høytliggende 
og lyse lokaler, 3 minutters gange fra Oslo S. Våre kunder er entreprenører, byggherrer, arkitekter, 
eiendomsutviklere og massivtre-leverandører. Vi prosjekterer de fleste bygningstypologier som 
f.eks. boligblokker, kontorbygg, driftsbygninger, skoler, omsorgssentre, studentboliger, hoteller, 
eneboliger og hytter.

I 2020 leverte vi prosjektering for 50 000 m2 bygningsmasse og 15000 m3 bygningselementer 
i tre. Det er et tre-volum som tilsvarer lagring av over 10 000 tonn CO2 i varige og bærekraftige 
trekonstruksjoner.

http://www.nystruktur.no
mailto:anders%40nystruktur.no?subject=
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OBOS er en av de største boligbyggerne i Norge og 
Sverige, og er den største i Norge. Vi eies av våre over 
502 000 medlemmer, og overskuddet beholdes i 
virksomheten og benyttes til å oppfylle formålet, som er 
å tilby medlemmene bolig. Helt siden 1929 har vi 
skaffet våre medlemmer bolig, samt forvaltet disse på 
en trygg måte. OBOS driver utvikling, produksjon og 
salg av eiendom og bolig, og har i tillegg virksomhet 
innenfor eiendomsforvaltning, rådgivning, digitale 
tjenester, bankvirksomhet, eiendomsmegling, 
næringseiendom, samt aksjeinvesteringer innenfor 
sektorene bygg, eiendom og anlegg. OBOS skal bidra til 
et mer bærekraftig samfunn.
 
Studentene har gjennom Universum sin undersøkelse 
kåret OBOS for fjerde år til den mest attraktive 
arbeidsplassen i eiendomsbransjen – det er vi stolte av. 
For å fortsette med å bygge fremtidens samfunn, og 
oppfylle boligdrømmer, trenger vi mange flink folk med 
ulik kompetanse. Vi er stadig på jakt etter ny 
kompetanse og det neste store. Kanskje du er en av 
dem vi trenger for fremtiden?

OBOS
Fagfelt: 
Ingeniørfag innnen 
bygg/anlegg/energi/miljø 
og Eiendomsfag/-utvikling
Region:  
Oslo, Viken, Vestfold og 
Telemark, Vestland, 
Innlandet og Trøndelag
Hjemmeside: 
www.obos.com
Kontaktperson: 

Karoline Bøyesen
Omsetning:  
12.2 MRD. NOK
Stilftelsesår:  
1929
Antall ansatte:  
2 522
Sommerjobb/master:  
18

http://www.obos.com
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OPAK AS

Fagfelt:
Prosjekt- og byggeledelse. I tillegg 
tilbyr vi spisskompetanse blant 
annet innen Konseptvalgutredninger, 
Prosjektutvikling, Kvalitetssikring, 
Verdivurderinger, Skaderådgivning
Tilstandsvurderinger og 
Usikkerhetsanalyse 
Region:  
Hele Norge, med kontorer i Oslo, 
Bergen og Trondheim
Hjemmeside:  
www.opak.no
Kontaktperson: 
Karine Lundby
Omsetning:  
156 MILL. NOK (Oslo)
23.5 MILL. NOK (Bergen)
15.1 MILL. NOK (Trondheim)
Antall ansatte:  
102 (Oslo)
13 (Bergen)
10 (Trondheim)
Sommerjobb/master:  
Ikke fastsatt

OPAK AS er en av landets ledende leverandører av 
prosjekt-, byggeledelse og tverrfaglig rådgivning med 
høy kompetanse til bygg-, anleggs- og  
eiendomsmarkedene. Vi holder til på Skøyen i Oslo,
omsatte i 2020 for 156 MNOK og har 102 ansatte. Vi 
har søsterselskap i Bergen og Trondheim.

Selskapet innehar en unik sammensetning av 
spisskompetanse som spenner fra tidligfase
med konseptvalgsutredninger, usikkerhetsanalyser og 
prosjektutvikling, via gjennomføring med organisering, 
planlegging, administrasjon, kontroll og idriftsettelse, til 
transformasjon av eksisterende bygningsmasse med 
tilstandsvurderinger, verdivurderinger og 
skaderådgivning.

Vi skal satse tungt på både utvikling av dagens ansatte 
og på å øke bemanningen. Vi ønsker oss enda flere 
dyktige og dedikerte kollegaer, som deler vår lidenskap 
for kunder og fag. OPAK skal være en arena for ansatte 
som motiveres av å utgjøre en forskjell, yter det lille 
ekstra, og gjerne overgår kundens forventning!

Vi vil at våre medarbeidere skal trives på jobb. Et godt 
arbeidsmiljø er viktig for å oppnå gode resultater og 
fornøyde kunder. Vi tilrettelegger for at medarbeidere 
skal få mulighet til å utvikle seg, ha noe å strekke seg 
etter og samtidig oppleve trygghet og faglig støtte.

http://www.opak.no
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VANN- OG AVLØPSETATEN
Fagfelt: 
Bygg, Anlegg, Vann og avløp, Kjemi, 
Biologi, Geomatikk, Prosjektledelse, 
Økonomi og Offentlig forvaltning
Region:  
Oslo, Akershus
Hjemmeside:  
www.vav.oslo.kommune.no
Kontaktperson: 
Eigil Nicolaisen
eigil.nicolaisen@vav.oslo.kommune.no
Omsetning:  
900-1000 MILL. NOK i 
investeringsbudsjett 
Stilftelsesår:  
1876
Antall ansatte:  
600
Sommerjobb/master: 
15-20 / 2-3 per semester 

Vann- og avløpsetaten forvalter samfunnskritisk 
infrastruktur til en verdi av nærmere 100 milliarder 
kroner, og hver eneste dag benytter mer enn 700 
000 innbyggere seg av våre tjenester. Sammen er 
vi 600 ansatte som deler visjonen «vi skal gi rent 
vann til nytte for mennesker og natur i Oslo». Våre 
hovedmål er derfor å sikre innbyggerne nok 
drikkevann av høy kvalitet og å håndtere
avløpsvannet slik at byens miljø, vassdrag og fjord 
blir ivaretatt på en god måte.

VAV samler Norges største fagmiljø innen vann og 
avløp, og leder noen Norges største prosjekter for 
fornyelse og modernisering av kritisk 
VA-infrastruktur. Summen av dette er en 
arbeidsplass full av utviklingsmuligheter og 
utfordringer for våre ansatte.

OSLO KOMMUNE

http://www.vav.oslo.kommune.no
mailto:eigil.nicolaisen%40vav.oslo.kommune.no?subject=


47

I Peab er vi stolte av det vi skaper i lokalmiljøet, 
og som lokal samfunnsbygger bryr vi oss om 
menneskene og stedene som er berørt av det vi 
bygger nå og i fremtiden. Med lokal 
tilstedeværelse og fokus på egne ressurser 
utvikler, anlegger og bygger vi hverdagen 
der livet leves. I Norge har Peab cirka 1800 
medarbeidere og en årlig omsetning på ca. 8 
milliarder kroner.
 
Jordnær, Utviklende, Personlig og Pålitelig 
- dette er Peabs kjerneverdier som hele vår 
merkevare bygger på. Kjerneverdiene 
beskriver hvordan vi er som personer, hva vi 
står for, hvordan vi jobber, hva vi kan oppnå 
og hvordan vi vil bli oppfattet. I alle deler av 
virksomheten jobber vi aktivt med våre 
kjerneverdier.

PEAB
Fagfelt: 
Bygg og anlegg, Eiendoms- og 
boligutvikling, Asfalt-
entreprenør/produksjon, 
Betongprodukter og 
Salg/utleie kraner
Region:

Norden og hele Norge
Hjemmeside:

www.peab.no
Kontaktperson:

Susann Andreassen
Omsetning:

57 MRD. SEK
Stiftelsesår:

1959
Antall ansatte:  
16 000
Sommerjobb/master:  
30

http://www.peab.no
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PROSJEKTIL AS

Fagfelt: 
Prosjektadministrasjon, Pro-
sjektering alle fag, Areal og plan, 
Miljø og bærekraft, Risiko og 
Sikkerhet og Uavhengig kontroll
Region:

Rogaland og Skien
Hjemmeside:

www.prosjektil.no
Kontaktperson:
Sverre Heskestad,
918 78 245,
sverre.heskestad@prosjektil.no
Omsetning:

120 MILL. NOK
Stiftelsesår:

2000
Antall ansatte:  
85
Sommerjobb/master:  
Ikke fastsatt

Vi er en viktig aktør for å skape bedre løsninger
og større bærekraft i bygg- og anleggsbransjen.

For å løse morgendagens utfordringer har vi 85
ansatte som er over gjennomsnittet engasjerte i
planlegging, prosjektadministrasjon, prosjektering 
og prosess. Vi gir tydelige råd og anbefalinger, og 
våre ansatte elsker planlegging – og planer som
virker.

Oppdragene vi får er både innen privat og
offentlig sektor, og dekker alt fra skoler, bolig
og næringsbygg til veianlegg, uteområder og
industrianlegg. Vi tilbyr tverrfaglig rådgiving
innen bygg og anlegg.

Fra høsten 2021 etablerer vi egen avdeling for
miljø og bærekraft.

I Prosjektil legger vi vekt på samarbeid mellom
avdelinger og fagområder slik at vi kan gi våre
kunder god og helhetlig rådgiving.

Vi er en god blanding mellom erfarne og
nyutdannede ingeniører. For tiden er vi 85
ansatte. Snittalderen er under 40 og
kvinneandelen er over 30%.

http://www.prosjektil.no
mailto:sverre.heskestad%40prosjektil.no?subject=
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PROSJEKTUTVIKLING 
MIDT-NORGE AS

Fagfelt: 
Miljø og bærekraftsutvikling, 
Bygg- og anlegg, 
Konstruksjon, Vann og Miljø, 
Veg, Elektro, Ventilasjon, 
Sanitær, Sprinkler, 
Slukkeanlegg, Optimalisering 
og Energirådgivning 
Region:

Hele Norge
Hjemmeside:

www.pumn.no
Kontaktperson:
Nina Svendsen, daglig leder
nina@pumn.no
Omsetning:

53 MILL. NOK
Stiftelsesår:

1987
Antall ansatte:  
36
Sommerjobb/master:  
1

Prosjektutvikling Midt-Norge er Trondheims eneste 
ansatteide selskap innen tverrfaglig rådgivning. 
Våre ansatte eier oss og vi har full råderett over 
egen økonomi og utvikling.

Vi har miljøet i fokus på alt vi gjør og vi har egne
satsningsområder basert på FNs bærekraftsmål.

Våre oppdrag favner bredt fra energioptimalisering
av løsninger, bygningsfysikk, brannrådgivning,
elektroanlegg (sterk og svakstrøm), konstruksjoner,
ventilasjon, sanitær, sprinkler, vei-vann og avløp,
fordrøyningsanlegg samt prosjektledelse,
byggeledelse, prosjekteringsledelse. Vi sørger og 
for miljøkartlegging av bygningsmaterialer.

Vår sammensetning er en flott miks av ingeniører 
og sivilingeniører, unge og erfarne, damer og menn. 
Våre yngre medarbeidere har alltid en senior å
støtte seg til og vil få mulighet til faglig utvikling 
gjennom prosjekt og kursing. Hos oss er 
arbeidsoppgaven meget varierte og mulighetene
mange for å både jobbe inne på kontoret med 
prosjektering og oppfølging ute på anlegg.

http://www.pumn.no
mailto:nina%40pumn.no?subject=
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RAMBØLL Fagfelt: 
Bygg og arkitektur, Samferdsel 
og byutvikling, Miljø & helse, 
Energi, Vann og Management 
consulting.
Region:

Hele Norge
Hjemmeside:

www.ramboll.no
Kontaktperson:
Julie Hval
julie.hval@ramboll.com
Omsetning:

19 MRD. NOK 
Stiftelsesår:

1945
Antall ansatte:  
1 500 i Norge
15 000 globalt
Sommerjobb/master:  
30-40

Som Nordens ledende samfunnsrådgiver innen teknikk, 
plan og design har vi mange spennende oppgaver som 
skal løses - hver dag. Vi vil gjerne ha deg med på laget!

I Rambøll får du brukt ekspertisen din til å bygge et 
mer bærekraftig samfunn. Du blir en del av et åpent og 
inkluderende miljø hvor ingeniører, arkitekter og 
konsulenter samarbeider for de beste løsningene, 
for de som lever i dag og de som kommer etter oss. 
Sammen gjør vi en forskjell!

Rambøll er en kunnskapsbedrift, og løsningene våre er 
helt avhengig av kreativiteten, innsikten og integriteten 
til de som jobber her. Du som begynner hos oss skal 
få muligheter til å utvikle deg og lære gjennom hele 
karriereløpet. Derfor får du tidlig ansvar og tillitt, også 
som nyutdannet.

Vi har 15 kontorer i Norge, med totalt 1500 
medarbeidere. På verdensbasis er vi 15 500 
fageksperter fordelt over 35 land. 

http://www.ramboll.no
mailto:julie.hval%40ramboll.com?subject=


51

SINTEF AS
Fagfelt: 
Forskning
Region:

Oslo og Trondheim
Hjemmeside:

www.sintef.no/community
Kontaktperson:
Kari Kallager, HR-sjef
kari.kallager@sintef.no
Omsetning:

434 MILL. NOK (2020)
Stiftelsesår:

1950
Antall ansatte:  
284 (2021)
Sommerjobb/master:  
Ikke fastsatt

SINTEF Community er et forskningsinstitutt for bærekraftig 
utvikling av bygg, infrastruktur og mobilitet. Vi utvikler 
kunnskap og teknologi, som kan være med på å løse 
fremtidens utfordringer. Vi har spisskompetanse innenfor 
fagområder som arkitektur, bygg, vann, konstruksjoner, 
materialer, samferdsel, mobilitet og samfunnsøkonomi. Vi 
holder til i Oslo og Trondheim.

Vi tilbyr studenter gode muligheter for faglig utvikling og til å 
bli kjent med oss gjennom både sommerjobb og prosjekt- og 
masteroppgaver. Som ferdigutdannet kan du satse på en 
faglig karriere som ingeniør, forsker, seniorforsker og 
sjefforsker. Det er også mulig å utvikle egen kompetanse i 
retning av prosjektledelse, forretningsutvikling og 
linjeledelse. SINTEF har en kultur der initiativ og vilje til å 
ta ansvar blir verdsatt, og der raushet og mot er blant våre 
kjerneverdier.

http://www.sintef.no/community
mailto:kari.kallager%40sintef.no?subject=
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SKANSKA NORGE 
Fagfelt: 
Bygg og anlegg, 
Konstruksjon, Vann og 
miljø og Veg, transport og 
geomatikk
Region:  
Hele Norge
Hjemmeside:  
www.skanska.no
Omsetning:  
158.6 MRD. SEK
Stilftelsesår:  
1906 i Norge
Antall ansatte:  
3 6000
Sommerjobb/master:  
40 / 30

Skanska er et av verdens ledende entreprenørselskap
innen store komplekse prosjekter og prosjektutvikling
av kommersielle bygg og infrastruktur, boliger og
offentlig-privat samarbeid. Basert på selskapets
globale miljøkompetanse, sikter Skanska mot å bli
førstevalget når det gjelder grønne prosjekt.
 
Globalt har Skanska mer enn 32 000 medarbeidere i
utvalgte hjemmemarkeder i Europa og Nord-Amerika.
I Skanska Norge jobber det ca 3 600 ansatte og vi har
rundt 200 pågående prosjekter over hele landet til
enhver tid. Vi har et av Norges sterkeste fagmiljøer
innen teknikk, miljø og bygningsfysikk.
 
Med fokus på bærekraftige løsninger bygger Skanska
for et bedre samfunn, og som student eller som 
nyutdannet kan du være med å løse de største, mest 
komplekse og prestisjefulle prosjektene i markedet.
 
Studentene har gjennom Universum sin undersøkelse 
flere år på rad kåret Skanska blant topp 10 i Norden og 
høyest blant entreprenørene

http://www.skanska.no
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Sohlberg & Toftenes er et konsulentselskap i bygge- og eiendomsbransjen. Siden starten i 
1991 har selskapet opparbeidet seg en solid posisjon innen prosjektadministrative tjenester 
for aktive og ledende eiendomsutviklere i både privat og offentlig sektor i Oslo- og 
østlandsområdet.

Våre referanseprosjekter er blant annet studentboliger, kulturhus, idrettsanlegg, helsebygg, 
undervisningsbygg, omsorgsboliger, større og mindre næringsbygg, kjøpesentre, større 
boliganlegg, ene- og fritidsboliger samt borettslag og sameier. Vi har lang erfaring med 
samtlige entreprisemodeller. I vår prosjektportefølje kan vi vise til en rekke prosjekter med 
parallell prosjektering og bygging, byggherrestyrte sideentrepriser, totalentrepriser og 
samspillskontrakter.

Vår deltagelse i prosjektene kan gjelde alle prosjektets faser; helt fra KVU-fasen via 
skisse- og forprosjektfasen, detaljprosjektfasen, utførelses- og garantifasen. Videre har vi 
også solid erfaring innen offentlige anskaffelser. Vår kompetanse og erfaring omfatter også 
aktivt SHA-arbeid, både som byggherrerepresentant (BHR) og koordinator i prosjekterings- og 
utførelsesfasen (KP og KU).

Vi er tilsluttet RIF (Rådgivende Ingeniørers Forening). I tillegg er vi registrert i 
Leverandørregisteret for bygg, anlegg, forvaltning, forsikring og eiendom; StartBANK. Siden 
2014 har vi også vært miljøfyrtårnsertifisert.

Vi har pr. i dag flere solide rammeavtaler med både offentlige og private aktører; blant annet 
Lørenskog kommune, Undervisningsbygg, Sparebank 1 Forsikring, Oslo Areal og DEAS Asset 
Management (tidligere Aberdeen Asset Management).

SOHLBERG OG TOFTENES AS

Fagfelt: 
Prosjektledelse, 
Byggeledelse, 
Prosjekteringsledelse, 
Eiendomsutvikling og 
Rådgivning
Region:  
Sentrale østlandsområdet
Hjemmeside:  
www.sohltoft.no
Kontaktperson:
Jannecke Augestad, 
daglig leder
Omsetning:  
43.7 MILL. NOK
Stilftelsesår:  
1991
Antall ansatte:  
14
Sommerjobb/master:  
Ikke fastsatt

http://www.sohltoft.no
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Fagfelt: 
Prefabrikerte betongelementer
Region:  
Østlandet, Nordvest-landet/
Sunnmøre og Sørvest-landet
Hjemmeside:  
www.spenncon.no
Kontaktperson:

Cathrine Vaksdal Toft
Omsetning:  
750 MILL. NOK (2020)
Stilftelsesår:  
1961
Antall ansatte:  
400
Sommerjobb/master:  
4 / 4

Spenncon har historie i Norge tilbake til 1961. I dag er 
Spenncon en del av Consolis SAS, verdens ledende leverandør 
av prefabrikkerte betongelementer. Med over 100 års erfaring 
og 10 000 ansatte i 17 land, har Consolis en sterk 
markedsposisjon og en samlet omsetning på om lag 1 
milliarder EUR.

Spenncon er i dag etablert med tre fabrikker i sentrale regioner 
i Norge på Hønefoss, Hjørungavåg på Sunnmøre og Skurve 
utenfor Stavanger. Vi bidrar i hele verdikjeden, fra løsningsvalg 
via salg, prosjektutvikling, prosjektering og produksjon til 
komplett montasje av råbygget. I Spenncon finner du et av 
Norges ledende konstruksjonsmiljøer på prosjektering av 
prefabrikkerte betongelementer og igjennom Consolis et faglig 
nettverk som er ledende i Europa.

Spenncon satser sterkt på digitalisering, og kjører nå 
betongelementproduksjonen tilnærmet papirløst på sin fabrikk 
i Hønefoss. I vår bærekraftsgruppe blir det hver dag jobbet 
med fremtidens løsninger for bærekraftig betong og klima. 
Selskapet har et sterkt faglig miljø, med kolleger som gjerne 
deler på kunnskapen sin. Som nyansatt hos oss blir du tatt 
vare på med et godt onboarding-program, egen mentor og en 
tilpasset faglig utviklingsplan.

SPENNCON AS

På utkikk etter sommerjobb og er interessert i betong og konstruksjonsteknikk? 
Ta kontakt på post@spenncon.no.

http://www.spenncon.no
mailto:post@spenncon.no
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Standard Norge er en privat og uavhengig medlemsorganisasjon, som 
holder til på Lilleaker i Oslo. Det er vi som utgir Norsk Standard og er 
Norges medlem i standardiseringsorganisasjonene CEN (Europa) og ISO 
(globalt). Vi utvikler standarder i samarbeid med interessentene. 
Aktiviteten er stor bl.a. innenfor BAE, petroleum, risiko, bærekraft og 
energi – også internasjonalt.

I våre komiteer kommer man i kontakt med fagmiljøer nasjonalt og 
internasjonalt, blir oppdatert på de siste teknologiske nyvinninger og 
opplever at forskningsresultater kommer til praktisk nytte.

Vi er åpne for samarbeid om masteroppgave, og studenter på 
sommerjobb hos oss opplever stor faglig utvikling.

STANDARD NORGE

Fagfelt: 
Standardisering på alle områder 
(unntatt tele og elektro)
Region:  
Oslo
Hjemmeside:  
www.standard.no
Omsetning:  
147.6 MILL. NOK
Stilftelsesår:  
2003
Antall ansatte:  
70
Sommerjobb/master:  
1-5 / Ja

http://www.standard.no
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STATENS VEGVESEN
Fagfelt: 
Bygg og anlegg og Konstruksjon
Region:  
Hele Norge
Hjemmeside:  
www.vegvesen.no/jobb
Kontaktperson:

karrieredag@vegvesen.no
Stilftelsesår:  
1864
Antall ansatte:  
4 800
Sommerjobber/master:
80 / 50

Statens vegvesen  jobber for at hele Norge skal få  et 
effektivt, miljøvennlig og trygt veitransportsystem 
om du går, sykler, kjører eller reiser kollektivt. Vår 
oppgave er å planlegge, bygge og holde vedlike 
riksvegene i Norge. Vi har også ansvaret for tilsynet 
av kjøretøy og trafikanter. Profesjonell, inkluderende, 
fremtidsrettet.

Trafikksikkerhet, fremkommelighet og miljø...

Hva vil DU klare deg uten?

Vegvesenets oppdrag er å sørge for alle tre 
faktorene – samtidig. Derfor trenger vi den beste 
kompetansen!

http://www.vegvesen.no/jobb
mailto:karrieredag%40vegvesen.no?subject=
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STATSBYGG
Fagfelt: 
Prosjektledelse, Bygg, VVS, 
Elektro og Arkitektur
Region:  
Oslo, Trondheim, Tromsø, 
Bergen og Porsgrunn
Hjemmeside:  
www.statsbygg.no/karriere
Kontaktperson:
Mari Klevgård
Ingeborg Gustavsen
Omsetning:  
ca. 5.2 MRD. NOK
Stilftelsesår:  
1816
Antall ansatte:  
ca. 850
Sommerjobb/master:  
30 plasser i Summer 
Internship

Statsbygg har som oppgave å sette i verk regjeringens 
bygge- og eiendomspolitikk, noe som i praksis betyr å 
bygge unike bygg over hele landet. Dette gjelder blant 
annet kulturhus, universiteter, fengsler og ambassader – 
for eksempel Operaen i Bjørvika og Frøhvelvet på Svalbard. 
Våre mål er å gi kunden gode og fleksible lokaler, bidra 
til effektiv arealbruk i staten, ta klimaansvar og å forme 
morgendagens bygge- og eiendomsnæring.

http://www.statsbygg.no/karriere
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SUBSEA 7 NORWAY AS
Fagfelt: 
Olje og gass
Region:  
Stavanger
Hjemmeside:  
www.subsea7.com
Kontaktperson:

recruitment.norway@subsea.com
Omsetning:  
4.2 MRD. NOK
Stilftelsesår:  
1970
Antall ansatte:  
550
Sommerjobb/master:  
4 / 6

Subsea 7 is a global leader in the delivery of 
offshore projects and services for the evolving 
energy industry, creating sustainable value by 
being the industry’s partner and employer of choice 
in delivering the efficient offshore solutions the 
world needs.
 
Subsea 7 provides project management, 
engineering, procurement, installation and 
construction expertise across two operational 
business units; Subsea & Conventional and 
Renewables. Through these business units we are 
able to provide full energy lifecycle services.

http://www.subsea7.com
mailto:recruitment.norway%40subsea.com?subject=
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Sammen med kundene våre, skaper vi løsninger som er 
tilpasset en økende urbanisering, som favner 
digitaliseringens kraft og som bidrar til å gjøre samfunn 
mer bærekraftige. I år feirer Sweco Norge 
100-årsjubileum. Siden 1921 har vi formet det norske 
samfunnet, men mye har endret seg siden den gang. 
Vi går ikke lenger i hvite frakker og bruker regnestav, 
digitaliseringen har effektivisert store deler av arbeidet 
vårt, kjønnsbalansen blir stadig jevnere, klimaet stadig 
villere og prosjektene mer komplekse. Til tross for disse 
endringene er målet med arbeidet vårt det samme, 
nemlig å sikre at landets innbyggere har tilgang til rent 
drikkevann, strøm, trygg og effektiv infrastruktur, 
bærekraftige bygg og en fremtidsrettet industri – alt i 
samarbeid med kundene våre. 

SWECO

Fagfelt: 
Rådgivende ingeniør
Region:  
Hele landet
Hjemmeside:  
www.sweco.no
Kontaktperson:

Nina Mauritz-Hansen
Omsetning:  
2.2 MRD. NOK 
Stilftelsesår:  
1921
Antall ansatte:  
1 850
Sommerjobb/master: 

50 sommerstudenter. 
Stillingene legges ut i starten av 
desember på sweco.no/karriere 

Sweco er Europas ledende arkitekt- og ingeniørselskap.

http://www.sweco.no
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Vedal er blant landets ledende virksomheter på utvikling, 
planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter. Vi 
har spesialisert oss på store og kompliserte prosjekter, 
primært i Oslo og på Østlandet.

Vår største ressurs er våre dyktige og ansvarsbevisste 
medarbeidere. Det er de som er kjernen i virksomheten vår 
og som  sørger for at vi leverer de beste resultatene.
Vi er alltid på jakt etter nye talenter og satser aktivt på 
unge og nyutdannede. Vi kan gi deg varierte 
arbeidsoppgaver som raskt sikrer overblikk over hele 
bygge-prosessen. Du får tidlig ansvar og spennende 
utfordringer.

VEDAL
Fagfelt: 
Bygg og eiendomsutvikling
Region:  
Oslo og Østlandsområdet
Hjemmeside:  
www.vedal.no
Kontaktperson: 
Ingrid Sogn Lien
Omsetning:  
2.2 MRD. NOK
Stilftelsesår:  
1986
Antall ansatte:  
211
Sommerjobb/master:  
10-12 / 2-4

http://www.vedal.no
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Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører. 
Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, 
vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. 
Involvering og lokalkunnskap kjennetegner oss.

Hva ser vi etter hos potensielle nye ansatte?
Nært samarbeid og tidlig involvering av kunder, rådgivere 
og partnere er vår store styrke. For deg betyr dette at du 
må trives med å jobbe i team. Du tar initiativ og involverer 
de omkring deg og du snakker godt med kollegaer på alle 
nivåer. Du bør være av den nysgjerrige typen. Du lar deg 
fascinere av ny teknologi og hvordan den kan brukes på 
nye og lønnsomme måter, og du vet hvor verdifullt det er å 
dele kunnskap og ideer med andre. Resultater og kvalitet i 
alle ledd er viktig for deg. Godt håndverk og faglig 
integritet er egenskaper vi setter høyt. Fremtiden må være 
bærekraftig. Vi tar sikte på å nå klimanøytralitet innen 
2045. Ambisjonen innebærer å kutte klimagassutslipp 
både fra egen virksomhet og verdikjede til netto null før 
2045, i tråd med utslippsbanen som begrenser global 
oppvarming til 1,5C. I tillegg jobber vi konkret med FNs
bærekraftsmål i alle deler av vår virksomhet. Så det er bra 
hvis du deler disse målene med oss.

VEIDEKKE
Fagfelt: 
Bygg og Infrastruktur
Region:  
Norge, Sverige og Danmark
Hjemmeside: 
www.veidekke.no
Kontaktperson:
Ariz Ghazi
ariz.ghazi@veidekke.no
Omsetning:  
38 MRD. NOK
Stilftelsesår:  
1936
Antall ansatte:  
8100
Sommerjobb/master:  
ca. 50 sommerjobb
50-70 Nyutdannede
Søk i dag!

http://www.veidekke.no
mailto:ariz.ghazi%40veidekke.no?subject=
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VIANOVA AS
Fagfelt: 
Veg, Transport, Geomatikk, 
Vann og Miljø
Kontorer:  
Sandvika, Viken
Hjemmeside:  
www.vianova.no
Kontaktperson:
Anette Mahle
901 96 481
sommerjobb@vianova.no
Omsetning:  
155 MILL. NOK
Stilftelsesår:  
1988
Antall ansatte:  
75
Sommerjobb/master:  
4-6

ViaNova er ledende rådgivende ingeniører innen 
bærekraftig samferdsel. Vi dekker fagfeltene veg og 
gate, bane og kollektivløsninger, trafikk og transport, 
BIM og modellbasert prosjektering, intelligente 
transportsystemer (ITS), mobilitet, vegteknologi, drift 
og vedlikehold, VA og vannmiljø.
 
Våre prosjekter dekker hele livssyklusen fra idéstadiet 
til planlegging, prosjektering, bygging, drift, regulering, 
overvåkning, vedlikehold og rehabilitering. Vi er 
ansatteide firmaer med en flat organisasjonsmodell 
hvor fag, kompetanse og kvalitet dyrkes. 
Prosjektlederne utgjør det sentrale element i vår 
ledelsesstruktur. Alle ledere jobber med prosjekter 
og fag samtidig med administrativeoppgaver og har 
begrenset funksjonstid. Nye ledere velges internt.
 
ViaNova har selskaper i Sandvika, Trondheim og 
Kristiansand

http://www.vianova.no
mailto:sommerjobb%40vianova.no?subject=
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WK ENTREPRENØR

Fagfelt: 
Bygg og Anlegg
Region:  
Østlandsområdet
Hjemmeside:  
www.wke.no
Kontaktpersoner:
Erlend Wegger, daglig leder
904 79 608
erlend@wke.no
Omsetning:  
766 MILL. NOK
Stilftelsesår:  
1954
Antall ansatte:  
90
Sommerjobb/master:  
Varierende

Vi i WK Entreprenør er et totalentreprenørselskap i 
sterk vekst, med 90 ansatte fordelt på avdelinger i 
Oslo og Tønsberg. I år har vi ansatt 12 nye 
medarbeidere og denne høsten er det oppstart på 
fem store byggeprosjekter. 

Fremover forventer vi økende oppdragsmengder og 
vi vil alltid være på jakt etter nye, dyktige og 
engasjerte folk på WK-laget.
 
Det aller viktigste for oss er våre medarbeidere. 
Vi er godt kjent for måten vi utvikler folka våre på, 
hvor hver enkelt ansatt får en strukturert utvikling, 
både faglig og personlig. Folk hos oss bryr seg om 
bedriften,  om byggeprosjektene og om hverandre.
 
Å glede seg til å gå på jobb er et godt utgangspunkt 
for å yte sitt beste, om du er nyutdannet eller har 
lang erfaring. Vi strekker oss etter vår visjon som er 
å «bygge best i samspill med andre» og vi lever etter 
våre verdier som er «åpen, solid og engasjert».

Som nyansatt i WK får du:
• et solid onboarding-program
• bidra i et lag som har troen på deg
• få selvstendig ansvar i utfordrende prosjekter
• delta i ulike kompetanseprosesser
• får sette ditt miljøfotavtrykk
• bidra til å digitalisere byggebransjen

http://www.wke.no
mailto:erlend%40wke.no?subject=
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Ø.M. Fjeld er et av Østlandets ledende entreprenørkonsern med regionkontorer og 
datterselskaper i en rekke norske byer. Hovedkontoret ligger i Kongsvinger, hvor det 
familieeide selskapet ble stiftet i 1948.

Vi gjennomfører alle typer større byggeprosjekter for både private og offentlige 
aktører. Entreprenørkonsernet omsatte i 2020 for nærmere fire milliarder kroner, og 
består av mer enn 500 medarbeidere som jobber sammen i en kultur preget av 
stolthet og et skyhøyt engasjement. Gjennom våre spennende prosjekter får du 
anledning til å samle bred erfaring, og ikke minst oppleve stor påvirkningskraft og 
svært gode utviklingsmuligheter.

Er du genuint interessert i byggfaget, nysgjerrig og ønsker en karriere hvor du får 
slippe til tidlig? Da er det minst to mulige veier inn i selskapet:  
Studenter under utdanning kan søke på stilling som sommerstudent ved en av våre 
regioner. Studenter som snart er ferdig med utdannelsen kan søke en av våre faste 
prosjektingeniør-stillinger. Prosjektingeniørene våre blir en del av 
utviklingsprogrammet «Fjeldklatreren», hvor vi utvikler fremtidens prosjektledere – 
under tett oppfølging fra byggeplassledelsen og vårt kompetanseteam.

Vi har to opptak for sommerstudenter med søknadsfrist 27. november og 27. mars. 
For nyutdannede er fristen 27. mars, men vi vurderer søknader fortløpende.

Ø.M. FJELD

Fagfelt: 
Byggentreprenør og
Eiendomsutvikler
Region:  
Hele Østlandet
Hjemmeside:  
www.omfjeld.no
Kontaktpersoner:
Kaja Maaø
kama@omfjeld.no
Omsetning:  
3.7 MRD. NOK
Stilftelsesår:  
1948
Antall ansatte:  
550
Sommerjobb/master:  
15-20 / 5-10

http://www.omfjeld.no
mailto:kama%40omfjeld.no?subject=
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Aas-Jakobsen er et ledende rådgiverselskap innen bygg og 
anlegg. Vi har spesialisert oss innen anleggsteknikk og 
konstruksjonsteknikk og arbeider med bruer, tuneller, 
veganlegg, jernbaneanlegg, bygg og marine konstruksjoner. 
Innen konstruksjonsteknikk har vi et av de største og 
bredeste miljøene i Norge.

Vi prioriterer faglig kompetanse og kreativitet og søker 
bevisst etter oppdrag med tekniske utfordringer. Gjennom et 
nettverk av samarbeidende selskaper, 
Aas-Jakobsen-Vianova-nettverket, utfører vi store 
multidisipline prosjekter. Aas-Jakobsen rekrutterer i første 
rekke fra NTNU. Vi ønsker å benytte en sommerjobb til å bli 
bedre kjent med studenter og gi den enkelte student 
mulighet for å bli bedre kjent med oss.

AAS-JAKOBSEN
Fagfelt: 
Bygg og anlegg og 
Konstruksjon
Region:  
Oslo og Trondheim
Hjemmeside:  
www.aaj.no (Oslo)
www.aajt.no (Trondheim)
Kontaktpersoner:
Trond Hagen, Oslo
tah@aaj.no
Ole Garli, Trondheim
olg@aajt.no
Omsetning:  
780 MILL. NOK
Stilftelsesår:  
1937
Antall ansatte:  
187
Sommerjobb/master:  
10

http://www.aaj.no
http://www.aajt.no
mailto:tah%40aaj.no?subject=
mailto:olg%40aajt.no?subject=
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Aase er i sterk utvikling og ser etter engasjerte kandidater for både 
sommerjobb, masteroppgave og fast ansettelse. Som ansatt i Aase 
vil du representere eier og utvikler av byggeprosjektene. Vi ser etter 
kandidater som ønsker å:

 - Utvikle og lede prosjekter 
 - Bygge helhetlig kompetanse
 - Få alle aktører til å virke godt sammen 
 - Finne de optimale tekniske og kommersielle 
   løsningene 
 - Engasjere seg i et ungt, aktivt og sosialt arbeidsmiljø 

Som student i sommerjobbprogrammet får du tidlig ansvar i en 
rekke prosjekter for å få et sammensatt bilde av hva det vil si å 
jobbe i Aase. Flere av våre sommerstudenter har fått fast 
ansettelse og jobber hos oss i dag. Aase tar en aktiv rolle i det 
grønne skiftet gjennom å påvirke prosjektene mot bærekraftige 
løsninger. Våre verdier Samspill, Entusiasme og Mot er vår 
rettesnor for å finne optimale tekniske og kommersielle 
løsninger.

Aase Gruppen AS består i dag av tre virksomheter – Aase
Prosjekt AS, Aase Utvikling AS og Aase Teknikk AS. Hos Aase er 
veien kort for å lære om alle fagfelt og faser i et prosjekt, da alle 
tre firmaer er samlet under samme tak. Aase Gruppen leverer 
tjenester i hele verdikjeden fra mulighetsstudier, rådgivning og 
prosjektutvikling til prosjekt- og byggeledelse.

AASE GRUPPEN AS
Fagfelt: 
Prosjektledelse, teknisk 
byggeledelse, rådgivning og 
eiendomsutvikling
Region:  
Oslo og omegn
Hjemmeside:  
www.aase.no
Kontaktpersoner:

kristian.reinertsen@aase.no
Omsetning:  
85.7 MILL. NOK
Stilftelsesår:  
1991
Antall ansatte:  
60
Sommerjobb/master:  
1-3

http://www.aase.no
mailto:kristian.reinertsen%40aase.no?subject=
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