


Program

We have the pleasure to announce Thomas Lone. 

Companies from a variety of industries and different organisations are 
ready to get to know you.

Our partner will hold this years’ Company Presentation. 

Official opening Tjodhallen

Opening of the Stand Area

E-264Accenture Company Presentation

Karrieredagen will conclude

10.00

10.40

12.30

15.00
Stand area closes.

14.45 Award Ceremony Tjodhallen
Announcing winner of Karrieredagen competition

Karrierekvelden 19.00
The careerevening starts at Clarion Hotel.
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This years’ speaker
Thomas Lone

Here to instill motivation, is Thomas Lone. Thomas has several accomplishments; having climbed
Mount Everest and is also the youngest individual from Norway to complete “The Seven Summits”,
all while completing his master’s degree at NTNU and MIT. His discipline and structured timemanagement 
has allowed him to excel at one of Norway’s most prestigious universities, while
simultaneously preparing and training towards climbing the highest peaks on each continent. Our
motivational speaker this year, Thomas Lone, is invited to present his adventures, to inspire you on
how your personal goals can be achieved and to challenge yourself outside your comfort zone.
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Karrierekvelden
At 19.00 the doors open at Clarion Hotel Energy. It will be a banquet with a lovely two-
course dinner and entertainment. Students and company employees gather in a casual 
setting for a nicer dinner. This year we are lucky to have Rune Bjerga with us as our 
toastmaster for the evening. 

How can you join us for the night?
Many companies have tickets that they can hand out to students they find interesting 
and want to get to know better. So, our advice to all of you, is to talk with the companies. 
Ask them whatever you may wonder. Remember, “You miss 100% of the shots you don’t 
take”, so don’t be afraid to show the companies who you are.
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INDØKS er linjeforeningen for master-utdanningen i Industriell Økonomi ved Universitet 
i Stavanger. Studentene ved linjen har ingeniørbakgrunn fra universiteter og høyskoler 
rundt om i hele Norge, blant annet innenfor petroleum, maskin, marinteknikk, bygg og 
elektro.

Besøk oss på indoks.no for mer informasjon. Vi er også å finne på sosiale medier:

Foreningen er opptatt av å samle sine medlemmer både faglig og sosialt. INDØKS 
bidrar til et godt faglig utbytte ved å arrangere flere ulike kurs. I tillegg tilrettelegges 
det for godt sosialt samhold, gjennom mange spennende og varierte                    
arrangementer gjennom hele året.

INDØKS sine medlemmer, indøkerne, er engasjerte, karrierebevisste og ønsker et tett 
samarbeid med næringslivet. Ved å blant annet arrangere bedrifts- presentasjoner og 
foredrag, knytter foreningen tette bånd mellom næringslivet og studentene. INDØKS er 
arrangør av Karrieredagen – den største karrieremessen ved Universitetet i Stavanger. 
Her skapes en viktig grobunn for interaksjon mellom studenter og næringslivet.
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Karrieredagen Competition
During this year’s career fair you get the chance to win a great price by participating in 
our competition.

Main competition

Follow the desciption in this QR-kode and you have the opportunity to win a Bose 
headset (QuitComfort 35 II.
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FACTS CONTACT POSSIBILITIES

CAREER OPPORTUNITIES

Asplan Viak er et av Norges største rådgivende ingeniør- og arkitektfirmaer. Selskapet 
har i snart 60 år bistått med tverrfaglig rådgivning og analyser til offentlig og privat 
virksomhet. Vi har ca. 900 medarbeidere, fordelt på 31 kontor-steder. Virksomheten er 
organisert i to divisjoner: Plan og Arkitektur og Bygg og Infrastruktur. Asplan Viak er 
eiet av Stiftelsen Asplan.

 Våre kompetanseområder
Arkitektur / Bygg og anlegg / Energi og miljø / Geoinformasjon og visualisering / Land-
skapsarkitektur / Plan og urbanisme / Samferdsel / Samfunnsplanlegging og analyse / 
Tekniske installasjoner / Vann og miljøteknikk

Asplan Viak program for master studenter, sommerjobber, oppfølging/veiledning
bachelor/master oppgaver

Number of employees: 1150
Average age: 43
Women ratio: 44%
Offices in Norway: 31
Revenue: 1,23 mill. NOK

http://www.asplanviak.no/

Stand nr. 13

Bachelor’s thesis

Summer Internships

Master’s thesis
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FACTS CONTACT POSSIBILITIES

Stand nr. 14

CAREER OPPORTUNITIES

Summer Internships

Graduate

Internship:
 www.accenture.no/student
Graduate: 
www.accenture.no/student
Discovery: 
www. accenture.discovery@accen-
ture.com

1 100 emplyees in Norway
500 000+ emplyees globally
3 offices in Norway
More than 300 offices abroad
Average age 36
Women ratio 40 %

Discovery (3. klasse)

Summer Internship (4. klasse)

Graduate (5. klasse)

Accenture is a leading global professional services company, providing a broad range 
of services in strategy and consulting, interactive, technology and operations, with 
digital capabilities across all of these services. We combine unmatched experience 
and specialized capabilities across more than 40 industries – powered by the world’s 
largest network of Advanced Technology and Intelligent Operations centers. With 
505,000 people serving clients in more than 120 countries, Accenture brings continuous 
innovation to help clients improve their performance and create lasting value across 
their enterprises.
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FACTS CONTACT POSSIBILITIES

Stand nr. 18

CAREER OPPORTUNITIES

Summer Internships

Graduate

hr@airthings.com80  emplyees 
Average age 34
Women ratio 25 %

Summer internship and full time jobs.

Airthings is an innovative tech company headquartered in the heart of Oslo. We create 
smart indoor air quality monitors for consumers, businesses and professionals. We are 
80 employees and counting, including scientists, engineers, developers and visionaries. 
Our mission is to create awareness, educate, and empower every person in the world to 
breathe better. Airthings has won multiple design and innovation awards for our leading 
solutions.
Our internships are hands-on with relevant work tasks from the very beginning. In 
previous summers, interns have made apps, content and firmware which are still being 
used today. With us, everyone is an important contributor with an impact on the business.
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CONTACT

Stand nr. 11

job@boost.ai
contact@boost.ai
boost.ai/career

CAREER OPPORTUNITIES

Boost.ai is a leading conversational AI company specializing in building virtual agents 
that automate customer service and internal support channels, enhance human effici-
ency, and drive revenue through engaging conversations.

Headquartered in Stavanger, Norway and Los Angeles, USA, our accomplishments to 
date include recognition by Gartner as the youngest vendor in the conversational AI 
space, established partnerships with leading professional services firms across the glo-
be and deploying more than 200 virtual agents that have successfully automated over 
20 million conversations with customers, users and employees in Europe and North 
America.

Unlike much older organizations, few things are set in stone at boost.ai. If you are ambi-
tious and work hard there is enormous potential for a very steep career path within the 
company. Many of our senior employees started in the AI Trainer division, helping build 
and maintain our virtual agents, quickly advancing to fill other roles and all employees 
are offered internal courses to familiarize themselves with our product(s). We are a fun, 
hardworking and highly diverse team made up of people from many different countries 
and backgrounds.

Antall ansatte: 108
Gjennomsnittsalder: 33
Kvinneandel: 33%
Kontorer i Norge: 2
Kontorer utland: 1

FACTS POSSIBILITIES

Graduate
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FACTS CONTACT POSSIBILITIES

CAREER OPPORTUNITIES

Summer Internships

Graduate/Trainee positions

CGI ble grunnlagt i 1976 og er verdens femte største uavhengige leverandør av tjenes-
ter innen IT- og forretningsprosesser. Med mer enn 78 000 medarbeidere over hele ver-
den, leverer CGI en portefølje av ende-til-ende løsninger innen avanserte IT- og forret-
ningskonsulenttjenester, systemintegrasjon og utsetting av IT- og forretningsprosesser. 
CGIs modell med kundenærhet, et globalt leveransenettverk og egne løsninger bidrar 
til at kundene hurtigere oppnår resultater og bidrar til deres digitale transformasjon.

Et talentprogram som utvikler og akselererer talent!
Vår visjon er å utvikle markedets beste IT- og Management-konsulenter. I løpet av vårt 
treårige talentprogram, videreutdanner og trener vi våre nyutdannede kontinuerlig i 
nye teknologier, konsulent- og prosjektarbeid, samt generell forretningsvirksomhet.

Hos oss får du:
 
• Faglig og personlig utvikling
• Relevante og utfordrende kundeoppdrag
• Norges beste talenter som kolleger
• Omfattende introduksjonsperiode
• Tillit og oppfølging fra start
• Fast ansettelse fra første dag
• Et stort utvalg kurs og sertifiseringer
• Samhold, mangfold og et inkluderende miljø

78000 ansatte i verden, 900 i 
Norge
Gjennomsnittsalder: 41
Kvinneandel: 29%
8 kontorer i Norge
400 kontorer i utlander
Revenue:1,5 mrd NOK

For å søke vårt talentprogram: 
cgitalent.no
Ved spørsmål: simen.tofteberg@
cgi.com

cginorge.no 

Stand nr. 4



FACTS CONTACT POSSIBILITIES

Stand nr. 7

CAREER OPPORTUNITIES

Summer Internships

Graduate

annette.kollenborg@cogntie.com 

+47 93094123

Employees: 400
Average age: 34
Women ratio: 27%
Offices in Norway: 2
Offices abroad: 3

Associate Customer Success and Software Engineering roles

Cognite is geared up for the impending big data boom.

In less than 15 years, there will be more than 50 billion physical assets and machines connected to the internet. 
More than 7 billion internet users. The growth of data will be exponential. The potential value of data will 
explode.
The challenge will be to harness the energy of such rapid progress, while ensuring data integrity and security. 
Finding innovative ways to connect data. Collaborating with data to increase opportunities for innovation. 
Dynamic data handling will become a competitive advantage across the value chain.
Cognite was founded in 2016 to meet the demands of industrial digitalization. Today, Cognite Data Fusion is 
revolutionizing the workflows of industrial customers worldwide. We believe data must be made accessible, 
insightful, and open. And we continue to develop our platform to make this vision a reality.
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FACTS CONTACT

Stand nr. 12

CAREER OPPORTUNITIES

POSSIBILITIES

Master Thesis

Summer Internships

Graduate Program

ConocoPhillips is the world’s largest independent E&P company based on production 
and proved reserves. Headquartered in Houston, Texas, ConocoPhillips had operations 
and activities in 17 countries, and approx 10 900 employees as of June 30, 2019.  The 
operations in Norway are managed from the office in Tananger. We have an inclusive 
working environment with 1800 employees offshore and in Tananger, and together we 
find innovative solutions for our long-term time horizon. The company is the operator 
of the fields in the greater Ekofisk Area, and has ownership interests in fields such as 
Heidrun, Visund, Oseberg, Grane, Troll, Alvheim and Aasta Hansteen. 

We recruit master students for our early career program. We also offer summer internships 
to students during their master studies. We typically recruite within, Geology, Geophysics, 
Reservoir, Drilling, Mechanical, Process, Electro,  IT, HR, HSE, Fiance, Supply Chain. 

Employees: 1800 i Norge
Average age: 46
Women ratio: 23%
Offices in Norway: 1
Offices abroad: 17

Conocophillips.no
COPNORecruiting@conocophil-
lips.com
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FACTS CONTACT POSSIBILITIES

CAREER OPPORTUNITIES

Stand nr. 21

Bachelor’s thesis

Summer Internships

Master’s thesis

Graduate/Trainee

Dataplan leverer et bredt spekter av forretningstjenester til nesten 1000 kunder.
Dataplan har en unik sammensetning av spesialister representert innen fagområdene 
IT, Økonomi og Programvare. Dette gir konsernet et unikt grunnlag for å tilby kunden 
den beste løsningen skissert innenfor disse fagområdene.

Dataplan har tatt potensialet enda et skritt lenger og leverer konseptet «Én plan».
Dette konseptet omfatter en helhetlig leveranse innenfor våre tre fagområder.
Dataplan har en sterk og klar vekstambisjon.

Vi søker etter nye kollegaer med bachelor/ masterutdanning innen våre fagområder, 
både økonomi,  systemkonsulent/ Data Scientist og It.
I tillegg søker vi etter personer som utdanner seg i retning digital markedsføring.
Vi ser etter personer som liker å jobbe i et dynamisk og raust arbeidsmiljø.
Vi er et lokalt selskap som utvikler og tilnærmer oss markedet nettopp basert på våre 
ansattes kompetanse.

Vi kan tilby varierte oppgaver med mye ansvar og flere karrieremuligheter.
Dine kollegaer vil være sammensatt av både unge - sultne, erfarne- trygge og erfarne – 
sultne, som i et herlig samspill utvikler og bidrar for å øke kompetansen hos hverandre 
og ikke minst øker trivselen.

Ta kontakte med oss på e-post: 
firmapost@dataplan.no

Ledige stillinger søk: http:/www.
dataplan.no/karriere-hos-oss

Antall ansatte: 70
Kontorer i Norge: 3
Average age: 35
Women ratio: 50%
Region: Stavangerområdet
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FACTS CONTACT

Stand nr. 2

CAREER OPPORTUNITIES

Employees: 250 000 Globally, 1800 
in Norway
Average age: 37
Women ratio: 50%
Offices in Norway: 30
Offices abroad: Over 700
Revenue: USD 34,8 mrd   

https://www.ey.com/no/no/
careers

EY is a global leader in assurance, tax, transaction and advisory services. The insights and 
quality services we deliver help build trust and confidence in the capital markets and in 
economies the world over. We develop outstanding leaders who team to deliver on our 
promises to all of our stakeholders. In so doing, we play a critical role in building a better 
working world for our people, for our clients and for our communities.

Do you want to feel challenged, motivated and valued every day? To inspire change and 
leave a legacy? Our extraordinary people are helping to shape the future.

Improvement begins with you. Our interdisciplinary global awards program asks EY 
employees to nominate those who have found inspiring and effective ways to advance 
EY’s goal: ”Building a better working world”.

 Visit www.ey.com/work-with-us for more information on career opportunities.

POSSIBILITIES

Graduate/Trainee

Summer Internships
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FACTS CONTACT POSSIBILITIES

Stand nr. 15

Ansatte: 1250
Kontorer i Norge: Stavanger/
Sandnes

Snr. HR konsulent
Sharron Moti
sharron.moti@lyse.no

CAREER OPPORTUNITIES

Lyse leverer fornybar energi og fiberbredbånd som begge er viktige byggesteiner i det 
klimavennlige og velfungerende samfunnet vi jobber for. Konsernet eier strømnett-sel-
skapet som bidrar i realiseringen av det elektrifiserte samfunnet og forsyner 140 000 
kunder i 12 kommuner i Sør-Rogaland. Lyse har virksomhet over hele Norge, 1200 an-
satte og omsatte for over 8 milliarder kroner i 2018. Konsernets aksjonærer er 16 kom-
muner som benytter overskuddet fra virksomheten til kommunal velferdsproduksjon.

Sommerjobber
Graduate program
Ordinære stillinger

Faste stillinger

Graduate

Internships



INFO

Norsk Forening for Elektro og Automatisering (NFEA) er en politisk uavhengig ideell 
medlemsforening med fokus på elektro og automatisering. 

Foreningen består av mer enn 350 bedrifter og undervisnings-/ forskningsinstitusjoner.

NFEA jobber med nettverksbygging, kompetanseutvikling og økt konkurranseevne 
for norsk industri. Vi er også opptatt av å sikre rekruttering til høyere utdannelse innen 
teknologi og realfag.

NFEA tilbyr gratis medlemskap for studenter.
Dette gir deg som student et nettverk allerede før du er ferdig utdannet.
Medlemskapet er gratis til du har avsluttet studiene. 
Et studentmedlemskap i NFEA gir deg faglig tilhørighet, rabatterte priser på våre konfe-
ranser og tilgang til vår stipendordning.
NFEA formidler også praksisplasser, lærlingplasser og sommerjobber via våre sosiale 
medier.

4 ansatte
Kvinneandel: 75%
1 kontor i Norge

NFEA
Kjøita 19
4630 Kristiansand

Tlf 90 90 92 94        
E-post: nfea@nfea.no

FACTS CONTACT
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Stand nr. 6

INFO

NITO har avdelinger over hele landet som utgjør grunnsteinene i NITOs organisasjon. 
Disse tilbyr faglig og kollegialt fellesskap gjennom over 500 kurs og andre arrangemen-
ter i året, der medlemmene er.

Siden 1936 har NITO talt ingeniørenes og teknologenes sak. I dag teller vi over 86 000 
medlemmer og er landets største fagorganisasjon på dette feltet. Som organisasjon er 
NITO både frittstående og partipolitisk uavhengig.

 

Trygghet i arbeidslivet
Sikre optimale lønns- og arbeidsvilkår for våre medlemmer. Tilby juridisk bistand i 
arbeidsforholdet.

Lykkes i arbeidslivet
Tilby et bredt utvalg av kurs og faglige nettverk for medlemmene.

Ingeniørenes stemme
Synliggjøre ingeniørenes og teknologenes sentrale rolle i samfunnet.
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Stand nr. 17

19

Bachelor’s thesis

Master’s thesis

Oceaneering is a global oilfield provider of engineered services and products primarily 
to the offshore oil and gas industry. Oceaneering’s business offerings include ROV’s, 
specialty subsea hardware, engineering and project management, subsea intervention 
and installation services, asset integrity management, NDT and inspections, and man-
ned diving. At Oceaneering you will make the most of your career – with an environ-
ment that offers growth and world-class projects. Regardless of your discipline, Ocea-
neering gives you the opportunity to get your career going in the right direction. 

Bachelor/Master Thesis, international oppurtunities, competence development and 
career progression.

Employees: 1058
Average age: 43 år
Kvinneandel: 14%
Kontorer i Norge: 3
Kontorer i utland: 12

Ragnhild A. Sørensen
RASorensen@oceaneering.com

Faste stillinger

FACTS CONTACT POSSIBILITIES



Stand nr. 23

Prosjektil er totalleverandør av rådgivingstjenester innen bygg og anlegg, og er det 
største lokaleide ingeniørselskapet innen bygg og anlegg i Rogaland. 

Våre ansatte er den viktigste ressursen vi har, og medarbeiderne har et personlig enga-
sjement både i møte med kunder og prosjekter. 

Personligheten til de ansatte er viktig for å få til et godt arbeidsmiljø, gode resultater og 
faglig utvikling, I Prosjektil kal de ansatte få ha sitt individuelle særpreg. 

I Prosjektil ønsker vi å bli kjent med dere studenter, og har et mål om at dere skal bli 
kjent med oss. 
22. oktoberg inviterer vi til det årlige bedriftsbesøket. Ta kontakt på KD2019 for mer 
informasjon/påmelding. 

Jobbe i Prosjektil?
Prosjektil søker både nyutdannede og erfarne ingeniører. Vi har alltid behov for dyktige 
medarbeidere, og oppfordrer til å sende inn en åpen søknad. Prosjektil gjør en totalvur-
dering av karakterer, jobberfaring og annen relevant erfaring, men til slutt er det DU 
som teller. 

Ansatte: 85
Gjennomsnittsalder: 40 år
Kvinneandel: 30%
Kontorer i Norge: 1
Omsetning: 100  mill

Sverre Hesketad, dgl. leder
tlf. 918 78 245
e-post: sverre.heskestad@pro-
sjektil.no

post@prosjektil.no
www.prosjektil.no 

Bachelor’s thesis

Master’s thesis

CAREER OPPORTUNITIES

FACTS CONTACT POSSIBILITIES
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CAREER OPPORTUNITIES

Internships

Summer Internships

Master’s thesis

Stand nr. 9

Graduate/Trainee

Shell is global group of energy and petrochemical companies with an average of 86,000 
employees in more than 70 countries.

We use advanced technologies and take an innovative approach to help build a sustai-
nable energy future.

By year 2050, 9 billion people will need energy to live, work, and move around. To meet 
this demand, we need new sustainable energy solutions, and people who dare to think 

different.

There’s never been a more exciting time to be part of the energy industry. Start your 
career at Shell and immerse yourself in innovative projects to find economically, socially 

and environmentally responsible solutions to the world’s energy needs. You’ll be lear-
ning alongside brilliant people from all over the world, with the resources and support 

to explore new ways of thinking and working – all in all, an unbeatable experience.

Build your career here. Join the Shell Graduate Programme and you can look forward 
to an industry-leading development programme, offering real impactful responsibility, 

engaging challenges and continued professional development. 

Be part of the future of energy.

Be part of Shell!

For further details, read more 
about Shell careers on our 
website:https://www.shell.com/
careers/

Ansatte: 80 000
Gjennomsnittsalder: 42 år
Kvinneandel: 30%
Kontorer i Norge: 4

FACTS CONTACT POSSIBILITIES



Stand nr. 3

Bachelor’s thesis

Internships

Summer Internships

Master’s thesis

CAREER OPPORTUNITIES

Skanska er den ledende grønne prosjektutvikleren og entreprenøren i Norge. Vårt 
miljøengasjement gjennomsyrer alt vi gjør. Vi utvikler grønne løsninger for boligene, 
sykehusene, skolene, kontorbyggene, veien og tunnelene vi bygger. Vi gjør det for de 
som lever i dag og de som kommer etter oss. 
Vi bruker vi vår kunnskap og våre kloke hoder til å bygge smartere, grønnere og mer 
bærekraftig. Vi ønsker å sette spor etter oss. Spor som andre trygt kan følge.

Vi bygger for et bedre samfunn.

Young Professionals Program
Som nyansatt i Skanska blir du en del av vårt introduksjonsprogram for nyutdannede. 
Gjennom vårt Young Professionals Program (YPP) får du god innsikt i hvordan vi jobber, 
hva vi står for og hvem vi er. Gjennom et år med samlinger får du et unikt innblikk i 
Skanska-kulturen som preger oss i alt vi gjør. 
 
Gnist Prosjekt
Utdanningen gir et faglig tilbud både til de med kort og lang prosjekterfaring. I tillegg 
vil utdanningen inneha fordypning i rollen som prosjekt-, produksjons- og prosjekte-
ringsleder.
Gnist er morgendagens prosjektkompetanse, og gir deg karrieremuligheter innen 
prosjekt i Skanska. Prosjektutdanningen gir mulighet for studiepoeng og videre MBA 
gjennom SKEMA Business School, Metier OEC sin samarbeidspartner. 

Kunne du tenke deg å skrive en 
prosjekt- eller masteroppgave for 
oss? Eller ha en sommerjobb eller 
fast stilling hos oss? 
Sjekk ut skanska.no/jobb for mer 
informasjon. 

Ansatte: 3800 i Norge
Gjennomsnittsalder: ca. 40 år
Kvinneandel: 20%
Kontorer: Landsdekkende
Kontorer i utlandet: Europa og 
USA
Omsetning: 15mrd. i Norge

FACTS CONTACT POSSIBILITIES
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Stand nr. 8

Sopra Steria er et internasjonalt konsulentselskap som bistår private og offentlige orga-
nisasjoner i Skandinavia med å ta et digitalt lederskap innen sin bransje. Selskapet er et 
av Norges største konsulentselskaper med et av markedets sterkeste fagmiljøer innen 
IT- og forretningsrådgivning, IT-infrastruktur, systemutvikling, design og drift. Hvert år 
ansetter vi nyutdannede til vårt graduateprogram og sommerstudenter til sommer-
jobb, og vi er på jakt etter flere dyktige studenter.

I Sopra Steria tilbyr vi Graduate-program for deg som er nyutdannet og sommerjobb 
for 4-klassinger.
Graduate-programmet har som mål å utvikle deg til å bli en god konsulent. Program-
met går over 1 år og har en rekke samlinger i både inn- og utland. Litt av poenget med 
denne tiden er å bli kjent med de andre deltagerne fra alle avdelinger hos oss. Det nett-
verket vil være verdifullt gjennom hele din karriere, det er vi ganske sikre på. I tillegg så 
får du venner for livet.

Graduate Program

Summer Internships

Ansatte: 2213
Gjennomsnittsalder: 38 år
Kvinneandel: 27%
Kontorer i Norge: 3
Kontorer i utland: Over 20 land
Omsetning: 4,1 milliarder euro

Heidi Gulli
Heidi.gulli@soprasteria.com
91773671

FACTS CONTACT POSSIBILITIES
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FACTS CONTACT POSSIBILITIES

Stand nr. 16

Over 7500 ansatte
Har kontorer over hele landet

Snakk med oss på stand eller 
besøk oss på vegvesen.no

CAREER OPPORTUNITIES

Statens vegvesen er en av Norges største kunnskapsbedrifter, med over 7000 ansatte. Vi 
arbeider for at alle som går, sykler, kjører eller reiser kollektivt skal komme trygt og sik-
kert fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesvegene i Norge. 
Vi skal kombinere teknologi og design, og gjennom forskning skal vi forbedre vegnet-
tet. Norge har, med sin helt spesielle geografi, en rekke utfordringer når det skal bygges 
vei. I løpet av de neste 10 til 15 årene står en rekke store og spennende vegprosjekter i 
kø. Prosjektet Ferjefri E39 skal bygge bruer som verden aldri før har sett. Brede og dype 
fjorder skal krysses på helt nye måter. Teknologien utvikler vi sammen med konsulenter 
og eksperter fra hele verden. Dette gjør oss mangfoldige, både i folk og oppgaver.

Vi tilbyr støtte til relevante bachelor- og masteroppgaver, henholdsvis 7500 og 
15 000 kroner. Sommerjobber hos oss annonseres på vegvesen.no 
Statens vegvesens rekrutteringsprogram er et tilbud til deg som er nyutdannet med 
relevant utdanning på bachelor- eller mastergradsnivå. Du vil jobbe innen fagområder 
som planlegging, byggherre, samt drift og vedlikehold.
Som ansatt opplever du at vi er opptatt av kompetanseutvikling. Riktig og oppdatert 
kompetanse er avgjørende for at alle aktørene i samferdselssektoren skal kunne utføre 
sine oppgaver. Vi forventer at du utvikler deg faglig, og legger til rette for det. Statens 
vegvesen har en rekke omfattende tilbud, både i egenregi og i samarbeid med univer-
siteter, høyskoler og bransjen av blant annet 
entreprenører og rådgivende ingeniører.
Ta kontakt hvis du er interessert!

Bachelor’s/Master Thesis

Summer Internships

Graduate/Trainee positions



FACTS CONTACT POSSIBILITIES

Stand nr. 10

CAREER OPPORTUNITIES

Bachelor’s/Master Thesis

Summer Internships

Graduate

Mathildeskarheim.bjornsen@
statsbygg.no

Ansatte: 850
Gjennomsnittsalder: 49 år
Kvinneandel: 54%
Kontorer i Norge: 5

Master oppgaver / master thesis

Sommerjobb / summer internship

Vi lyser stadig ut stillinger både for nyutdannede og erfarne, og tilbyr hvert år et Summer 
Internship for studenter. Les mer på www.statsbygg.no

Statsbygg er en av Norges største byggherrer og eiendomsforvaltere, og gir råd til 
staten i bygge- og eiendomssaker. På vegne av staten leder vi noen av landets største 
byggeprosjekter og tar vare på noen av våre aller viktigste eiendommer. Statsbygg skal 
tenke og handle langsiktig, og derfor er det viktig at vi setter oss ambisiøse og ansvarlige 
mål. Vi skal være en virksomhet som ser kundenes behov i dag og i framtiden, og satser 
på digitalisering, innovasjon og klima.
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FACTS CONTACT POSSIBILITIES

Stand nr. 1

Employees: 550
Average age: 44 år
Kvinneandel: 30%
Offices in Norway: 3
Revenue: 5,2 B

recruitment.norway@subsea7.
com

CAREER OPPORTUNITIES

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 and construction expertise across 
three operational business units; SURF & Conventional, Life of Field and Renewables & 
Heavy Lifting.  Through these business units we are able to provide full energy lifecycle 
services.

For further information visit www.subsea7.com

Are you a student in your final year or a recent graduate? Join our industry-leading 
Graduate Engineer Development Scheme (GEDS). Our graduates typically have an 
engineering degree within one of the following areas; Mechanical, Civil, Geotechnics, 
Structural, Marine/Naval Technology, Material Technology and Offshore Technology. 
Application deadline will be 20.10.2019, start up Aug/Sep 2020. Are you a student in 
your 3rd of 4th year Subsea 7 offer summer internships for the period June – August 
2020. Application deadline will be end of November.

For project/master thesis Subsea 7 offer a wide range of subjects. For information plea-
se contact recruitment.norway@subsea7.com 

 Available positions will be posted on our web site www.subsea7.com

Summer Internships

Graduate

Master thesis



Stand nr. 20

Tekna er en landsdekkende masterforening full av unge, kunnskapsrike talenter og vi er 
i vekst – bli med du også! Våre mange arenaer kan åpne dører og gi deg uante mulighe-
ter. Studentmedlemskap  i Tekna koster kun kr 150 pr halvår.

Vi i Tekna vet hva våre medlemmer trenger, og i vår jobbsøkerportal hjelper vi deg med 
å vise hvorfor en arbeidsgiver skal ansette nettopp deg. 
Vi arrangerer jobbsøkerkurs, vi har en digital jobbsøkerportal og vi tilbyr CV-, søknad- 
og karriereveiledning.  Når du skal ut å søke jobb så har vi i Tekna flere hundre tillits-
valgte i bedrifter, etater og kommuner som gir deg verdifull informasjon om akkurat 
det du lurer på.  Når du har kommet ut i arbeid, vil våre tillitsvalgte sørge for at dine 
interesser blir ivaretatt på arbeidsplassen. Tekna har også sin egen begynnerlønnsanbe-
faling og en detaljert lønnsstatistikk som bidrar til at du får den lønnen du fortjener.

INFO
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FACTS CONTACT POSSIBILITIES

Stand nr. 19

CAREER OPPORTUNITIES

Summer Internships

Graduate

Talent Attraction and Development 
Specialist

jnoblewilson@tenaris.com

Employees: 24000
Offices in Norway: Based in 
Stavanger

Tenaris is a world of opportunities for graduates! Our Global Trainee Program is a great 
structure to allow graduates to grow in a global organisation.

Who Are Tenaris?

Tenaris consists of a network of manufacturing facilities, service yards and commercial 
offices that spans the globe. We provide casing and tubing, line pipe and various other 
mechanical and structural steel pipes for different applications.

We manufacture our steel pipe products in a wide range of specifications, which vary in 
diameter, length, thickness, finishing, steel grades, threading and coupling.
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FACTS CONTACT POSSIBILITIES

Stand nr. 22

500 employees in Norway
4000 employees around the 
world
2 offices in Norway

Please contact: 

Gillian.grimsmo@wintershalldea.
com

CAREER OPPORTUNITIES

Master Thesis

Summer Internships

Trainee positions

Wintershall Dea is Europe’s leading independent oil and gas company, with activity in 
five continents. We operate along the length of the Norwegian Continental Shelf, from 
the North Sea to the Barents. Wintershall Dea is one of Norway’s biggest producers, de-
livering around 150,000 barrels of oil equivalent per day. Wintershall Dea is operator of 
three fields, Brage, Maria and Vega delivering around 150,000 barrels of oil equivalent 
per day. With fields under construction, Wintershall Dea will soon produce more than 
200,000 daily barrels, making us the third-largest non-state operator on the Norwegian 
Continental Shelf. Our expertise in every facet of extraction and production, along with 
our ambition to grow, makes us well placed to expand our position on the Norwegian 
Continental Shelf. Our outstanding team of explorers and engineers, supported by a 
team of international experts, means we are positioned to grasp opportunities to incre-
ase production on the shelf.

Wintershall Dea offers students:
Summer Internships
Master Thesis
Trainee program (SPEAD) 






