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Program

We have the pleasure to announce Umid Alem and principal Klaus 
Mohn.

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-101Accenture Company Presentation

Karrieredagen will conclude

10.00

10.40

12.15

15.00
Stand area closes.

14.30 Award Ceremony Tjodhallen
Announcing winner of Karrieredagen competition

Karrierekvelden 19.00
The careerevening starts at Clarion Hotel.
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This years’ speaker
Umid Alem

Umid Alem (22) came to Norway when he was 10 years old. Now, twelve years later, he has taken 
an education, built a network and got a top job in Oslo where he can influence who will be some of 
society’s most important leaders.
 
Despite his young age, Alem has held leadership positions in various organizations in 
entrepreneurship, charity and politics. With high work capacity and execution ability, Alem has 
made a name for itself as a young leadership talent. Among other things, his leadership skills 
contributed to him already at the age of 17 being selected as ”Top manager for a day in the Oslo 
Stock Exchange” out of about 12,000 youth companies. Named 30 talents under the age of 30 by 
Bergens tidende. Has been the youngest participant ever in the Bergen Business Council’s mentor 
program for leadership talents with a multicultural background, and is today described as a mentor 
to some of Norway’s leading business leaders.
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More companies will have their Company Presentation.

E-102Career Marathon13.00



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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Halvor Johansson

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 us on Instagram INDOKS for  the desciption in this QR-kode and you 
have the opportunity to win a LG 55” NANO75 4K LED (2021)
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FACTS CONTACT POSSIBILITIES

CAREER OPPORTUNITIES

Asplan Viak er et av Norges ledende rådgivnings-selskaper innen plan, arkitektur- 
og ingeniørfag, og har bidratt til å forme samfunnet i snart 60 år. Vi er alltid hel-
hetlige i vår tilnærming og forretningsmodellen vår baserer seg på vår kompetan-
se innen alle faser av et prosjekt. Vi mener de mest nyskapende og bærekraftige 
løsningene oppstår gjennom tverrfaglighet og ikke ved å jobbe med hvert enkelt 
fag isolert. Alt vi leverer skal være fremsynt, varig og helhetlig. 

Asplan Viak er heleid av en norsk stiftelse med formål bidra positivt til samfunns-
utviklingen. Dette gir oss som selskap en unik mulighet til utvikling og kontinuitet. 
Asplan Viak er en kompetansebasert, lærende organisasjon som aktivt utvikler og 
deler ny innsikt. Vi gir forpliktende konkrete løfter til kundene våre og setter av 4 
% av omsetningen til bærekraftig innovasjon og utvikling.

Vår kompetanse:
Arkitektur / Bygg og anlegg / Energi og miljø / Geomatikk / Landskapsarkitektur 
/ Plan og urbanisme / Samferdsel / Samfunnsplanlegging og analyse / Tekniske 
installasjoner / Vann- og miljøteknikk / Digitale tjenester / Urbanet analyse

Du som student er viktig for oss. Vi har alltid behov for ny god faglig kompetanse 
og nye perspektiver for å fortsatt være et firma som former samfunnet inn i fram-
tida. Vi har flere mulige veier inn i Asplan Viak for deg som er student. Som f.eks. 
sommerjobb, praksisplass og masteroppgave

Number of employees: 1200
Offices in Norway: 32

http://www.asplanviak.no/

Stand nr. 24

Bachelor’s thesis

Summer Internships

Master’s thesis
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FACTS CONTACT POSSIBILITIES

Stand nr. 18

CAREER OPPORTUNITIES

Summer Internships

Graduate

Internship:
 www.accenture.no/student
Graduate: 
www.accenture.no/student
Discovery: 
www. accenture.discovery@
accenture.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 %

Vi legger ut sommerjobber og traineestillinger:
 https://careers.abb/global/en/graduates-entry-level. 

For å skrive oppgave med ABB, kontakt Education Group på education@no.abb.
com

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) er et ledende globalt teknologiselskap som driver 
omstillingen av samfunnet og industrien for å oppnå en mer produktiv og 
bærekraftig fremtid. Gjennom å koble programvare til sine produkter innen 
elektrifisering, robotisering, automatisering, motorer og omformere, skaper ABB 
løsninger som løfter teknologiens muligheter til nye høyder. ABBs fremgang 
bygger på mer enn 130 års teknologisk lederskap og drives fremover av rundt 105 
000 talentfulle medarbeidere i over 100 land. 
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FACTS CONTACT POSSIBILITIES

Stand nr. 5

CAREER OPPORTUNITIES

Summer Internships

Graduate

Internship:
 www.accenture.no/student
Graduate: 
www.accenture.no/student
Discovery: 
www. accenture.discovery@
accenture.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)
Søk om å bli med i Norges mest spennende studentprogram. Gjennom året vil du
delta på inspirerende hendelser, lære om livet som konsulent, få innsikt i hva som
beveger seg innenfor den digitale æra akkurat nå og i fremtiden. I tillegg vil du få
kontakt med andre eksepsjonelt profesjonelle og likesinnede studenter fra hele
Skandinavia.

Summer Internship (4. klasse)
Summer Internship i Accenture gir deg muligheten til å kick-starte karrieren din og
gi deg verdifull arbeidserfaring. Du vil jobbe i et innovativt miljø, lære nye ting, og
få god innsikt i livet som konsulent. 

Graduate (5. klasse) 
Som Graduate vil du bli kastet direkte inn i livet som konsulent! Det er en bratt
læringskurve, men med støtte fra dine kolleger og ledere vil du utvikle og utvikle
dine kompetanser og bli en av våre eksperter.

Accenture er et av verdens største konsulentselskaper. Vi har over 500,000 ansatte 
globalt, og mer enn 1100 ansatte i Norge. Vi jobber med å løse utfordringene til 
de største selskapene i landet, og bidrar med samfunnsnyttige løsninger til både 
det offentlige og privat næringsliv. Vi leverer tjenester innen rådgivning, design, 
innovasjon, teknologi og strategi, og tar vårt samfunnsansvar på alvor.

Vi ser etter studenter fra ulike bakgrunner, med stor fokus på økonomi, teknologi, 
IT, Data, sikkerhet, og andre relaterte fagområder. Vi ser etter deg som er 
entusisastisk, har lyst å lære, utvikle ny kompetanse, og løse de store utfordringene 
som våre kunder står overfor.
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FAKTA KONTAKT MULIGHETER

KARRIEREMULIGHETER

Graduate/Trainee Stillinger

CGI ble opprettet i 1976 og er blant de største IT konsulentselskapene i verden. 
For at våre kunder skal oppnå mest mulig avkastning på sine IT- og forretningsin-
vesteringer er vi innsiktsdrevet og resultatorienterte i alt vi foretar oss. Målet er å 
bygge pålitelige relasjoner gjennom nærhet til kunden og ved å tilby oppdatert 
bransje- og teknologikompetanse som imøtekommer kunders og innbyggeres 
nåværende og fremtidige behov.

I CGI Norge er vi mer enn 700 ansatte fordelt på åtte lokasjoner. Vi har både dyb-
de og bredde i vår kompetanse og vi designer, utvikler, implementerer, vedlike-
holder og drifter virksomhetskritiske løsninger for våre kunder.

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

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

77000 ansatte i verden, 800 i 
Norge
8 kontorer i Norge

Talentprogrammet: 
www.cgitalent.no 
Instagram: cginorge 
Kontaktperson: Renate Aasen 
(Programkoordinator)
 renate.aasen@cgi.com 
+47 950 17 238

Stand nr. 14
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FACTS CONTACT

Stand nr. 8

CAREER OPPORTUNITIES

POSSIBILITIES
Master Thesis

Summer Internships

Graduate Program

ConocoPhillips er et olje- og gasselskap med hovedkontor i Tananger i Sola 
kommune og har rundt 1800 ansatte. Hovedvirksomheten er leting etter og 
utvinning av olje og gass.
 
Selskapet hadde i 2020 en samlet produksjon (netto) per døgn på 127.000 fat 
oljeekvivalenter, inkludert produksjon fra felter operert av partnerselskaper.
ConocoPhillips har en sterk posisjon i store felt på norsk sokkel. Selskapet er 
operatør for feltene i Ekofisk-området, som er bærebjelken i selskapets aktiviteter i 
Norge. Eierandelen er 35,112 prosent i feltene Ekofisk, Eldfisk og Embla og 30,658 
prosent i Tor-feltet.
 

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
Offices in Norway: 1

Conocophillips.no



17

FACTS CONTACT POSSIBILITIES

Stand nr. 7

CAREER OPPORTUNITIES

 Internships

Graduate

Student.deloitte.no
norekruttering@deloitte.no 
Instagram: @DeloitteNorge

1 500 emplyees in Norway
23  offices in Norway
Women ratio 50 %

I Deloitte vet vi at det å utgjøre en forskjell starter med mennesker. Vi ansetter 
nyutdannede hvert år, og tilbyr en rekke ulike programmer og aktiviteter gjennom 
året:
 
Internship (summer & winter) - Trainee i Deloitte Advokatfirma - Skriveplasser 
masteroppgave - Nattuglene, kurstilbud for jusstudenter  - Audit for Tomorrow  -      
Capture the Flag  Internship i Deloitte gir muligheter for fast ansettelse etter 
studiene.

Følg oss gjerne på instagram @DeloitteNorge for å få med deg informasjon om 
karrieremuligheter i Deloitte. 

Deloitte er en arbeidsplass for fremtiden. Vi er verdens største leverandør av 
profesjonelle tjenester innen revisjon, rådgivning og advokattjenester med mer 
enn 330 000 medarbeidere i over 150 land. Våre omtrent 1500 medarbeidere i 
Norge jobber innen en rekke forskjellige fagfelt som sammen bidrar til de beste 
løsningene for våre kunder. Medarbeiderne er Deloittes viktigste ressurser, og hos 
oss er det viktig at alle får mulighet til å utvikle seg og utgjøre en forskjell – både 
for kunder, for et mer bærekraftig næringsliv og for samfunnet for øvrig.

Vi trenger flere kloke hoder innenfor teknologi, revisjon, strategi, økonomi, cyber 
security og mye, mye mer!
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Stand nr. 34

Vi er et globalt selskap innen kvalitetssikring og risikohåndtering med tilstedevæ-
relse 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 sikker-
het, 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.

Vi vokser og trenger flere unge!

I DNV har vi behov for mange ulike kompetanser; både ingeniører, IT/Data og 
økonomer, samfunnsøkonomer, statsvitere, mm. Hos oss er det gode muligheter 
å få jobbe i tverrfaglige prosjekter, og mange med internasjonal rekkevidde. Det 
gir gode muligheter for læring og personlig utvikling. Nå i høst har vi 10 ulike IT 
sommerjobber med frist å søke 3. oktober. 

De andre ingeniørrettede sommerjobbene blir lagt ut rett før jul med søknadsfrist 
15. februar 2022. 

Les mer på  DNV karrieresiden: www.dnv.no/karriere

Graduate Program

Summer Internships

Ansatte: 2000 i Norge og 12000 
ansatte globalt.
Hovedkontor: Høvik, som 
ligger utenfor Oslo
Regionale kontorer: Stavanger, 
Bergen, Ålesund, Trondheim

www.dnv.no/karriere
www.dnv.no/graduate

Følg oss gjerne på IG: 
dnvnorge og Facebook Careers 
Norway. 

FACTS CONTACT POSSIBILITIES

CAREER OPPORTUNITIES
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FACTS CONTACT POSSIBILITIES

CAREER OPPORTUNITIES

Stand nr. 30

We’re Equinor, a broad energy company with more than 20,000 colleagues 
committed to developing oil, gas, wind and solar energy in more than 30 co-
untries worldwide. We’re dedicated to safety, equality and sustainability. As 
the largest operator in Norway, a leading international offshore operator and a 
growing force in renewables, we’re shaping the future of energy.

Our greatest source of energy is our people. People like you. You’ve worked hard 
on your education, and you’re ready for new challenges. Whether you’re a gra-
duate, apprentice, newly-qualified or joining us for a summer job, we’re looking 
for young people with drive and determination who want to go places.  
Get to work alongside some of the leading experts in your field and take on 
stretch challenges that will let you prove your abilities. In return, we’ll reward you 
with growth and development opportunities, a competitive salary that’ll help 
repay your studies, as well as stock options and multiple other benefits. 

Our summer internship program is open for application from your second year of 
education. Please see more information here: 
https://www.equinor.com/en/careers/summer-intern.html 

Our graduate programme is open for application from your final year of your 
masters. 
Please see more information here: https://www.equinor.com/en/careers/corpora-
te-graduate-programme-promo.html

LinkedIn: https://www.linkedin.
com/company/equinor

Facebook: https://www.facebook.
com/Equinor/

graduaterecruitment@equinor.com

Antall ansatte: 21 245
Head office: Stavanger, Norway

Graduate Program

Internships
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FACTS CONTACT

Stand nr. 2

CAREER OPPORTUNITIES

Employees: 300 000 Globally, 
1900 in Norway
Average age: 31
Offices in Norway: 31
Offices abroad: Over 700

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.

We are looking for candidates for permanent employment starting next autumn, 
internships and journey. Journey is our signature program for students wanting 
to get to know EY better! We offer students a three-day workshop with EY to get 
to know us better, Corporate Finance Woman of the Year, Young Tax Professional 
of the Year and internships. For more information about job opportunities in EY, 
please visit ey.com/careers. 

POSSIBILITIES

Graduate Program

Internships
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Should digital 
transformation be 
on your agenda, 
or running it?

ey.com  #BetterQuestions

Driven by humans, powered 
by technology, business 
transformation for a 
better working world.
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FACTS CONTACT

Stand nr. 36

CAREER OPPORTUNITIES

Antall ansatte: 24
Kontor: Stavanger sentrum

www.frontinnovation.no

Front Innovation er et av Norges ledende konsulentselskap innen 
innovasjonsfinansiering. Våre kunder er store børsnoterte industrikonsern og 
mindre teknologiselskap, og mange er blant de aller fremste på teknologiutvikling 
og innovasjon i sin bransje. Teknologi utviklet av våre kunder brukes, og synes, 
daglig av de fleste i Norge. Dette innovasjonsarbeidet skaper arbeidsplasser, 
muligheter og løser utfordringer i hele verden. Dette bidrar også til et sterkt, 
relevant og konkurransedyktig norsk næringsliv.  

Vi er stolte av å bidra til at våre kunder får bedret investeringsevne, muligheter til å 
ta flere sjanser, rekruttere for videre satsing og skape suksessfulle teknologihistorier 
for norsk næringsliv.

- Studentstilling
- Fulltidsstilling

POSSIBILITIES
Studentstilling

Fulltidsstiling
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FACTS CONTACT

Stand nr. 16

CAREER OPPORTUNITIES

Employees: 2,200 in Norway and 
41,000 worldwide
Average age: 41.5
Women ratio: 17%
Offices in Norway: 14
Offices abroad: 70
        

Halliburton.com

Halliburton Europe, with over fifty years of experience in the North and Southern 
North Sea, serves the European upstream oil and gas industry onshore and offshore. 
The technologies and skills acquired in Europe provide support for operations in 
North Africa, Middle East and Asia.

Future operations will focus on the development of technologies and services 
required for continued development of upstream oil and gas resources, maturing 
oilfields, including technical solutions to increase hydrocarbon recovery and 
decommission and abandonment of wells, pipeline systems, unconventional shale 
and coalbed methane plays.

Having the right people to develop the right technologies and bring innovative 
solutions to the industry is valued by Halliburton as an unmatched competitive 
advantage. Explore opportunities in ESSA and join one of the largest service 
providers to the upstream oil and gas industry, today!

We recruit bachelor and master students for our Trainee Engineer Program.

POSSIBILITIES
Graduate/Trainee



29

FACTS CONTACT POSSIBILITIES

Stand nr. 22

Ansatte: 500
Kontorer i Norge: nytt 8-eta-
sjers kontor sentralt i Oslo. 

Omsetning ca. 852 millioner kr i 
2020. Resultat ca. 132 millioner 
kr i 2020.

https://intility.no/karriere/ 
Karrieredagsside: 
https://karriere.intility.no/ 
Studentkontakt: 
Vibeke Rye Pedersen (vibeke.
rye.pedersen@intility.no - 
 24 10 20 61)

CAREER OPPORTUNITIES

Intility er en komplett plattformtjeneste som ivaretar et ende-til-ende driftsansvar 
for IT-miljøene til over 600 selskaper i Norge og resten av verden. Vi utvikler en 
industrialisert skyplattform og automatisert multicloud driftstjeneste som skal 
gi selskaper de beste muligheter til å realisere sine digitale ambisjoner. Med en 
snittalder på 28 år, drives vi av en ambisjon om å vise hva det er mulig å skape 
når mennesker sammen med et langsiktig perspektiv, bygger noe som ingen har 
bygget før, og som er større enn summen av den enkelte. 

I Intility jobber vi inhouse og sammen som et lag. Det vil si at du blir en del av et 
stort tverrfaglig miljø der kunnskapsdeling står i fokus. Her det ingen spisse albu-
er – vi ønsker rett og slett bare å bygge de beste løsningene, samtidig som vi har 
det gøy sammen. Vår flate organisering gir dynamiske arbeidsforhold med store 
muligheter for selvstendig initiativ og individuell utvikling. 

Er du på 4. året av en mastergrad innen eksempelvis IT/teknologi, ingeniørfag og/
eller økonomi og administrasjon? Da kan du tilbringe neste sommer hos oss som 
Summer Intern. Nyutdannet med mastergrad innen enten tekniske eller business-
relaterte fag våren 2022? Da håper vi du vil søke som enten DevOps Trainee eller 
Management Trainee. Disse stillingene er faste, men selve traineeperioden går 
over 18 måneder. 
Er du interessert i et samarbeid om bachelor- eller masteroppgave? Vi har god 
erfaring med å samarbeide med studenter om oppgave, så ta gjerne kontakt!   I 
tillegg til vårt engasjerende arbeidsmiljø med hyggelige kollegaer som gjør at du 
vil trives på jobb, kan vi også tilby 6 ukers ferie, bedriftshytter på Norefjell Ski og 
Spa, ulike former for bedriftsidrett, sosiale samlinger, og kantine med kokk og fri 
bespisning- for å nevne noe. Les mer på karrieresidene våre. 

Master Thesis

Summer Internships

Graduate Program

Bachelor’s thesis
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FACTS CONTACT POSSIBILITIES

Stand nr. 9

Ansatte: 1250
Kontorer i Norge: 8
Kvinneandel: 30%
Omsetning: 7,8 millarder NOK

Kontaktperson i Lyse: 
Kajsa Bøgild. 
Kajsa.bogild@lyse.no - 
97976180

CAREER OPPORTUNITIES

Lyse leverer fornybar energi og fiberbredbånd som begge er viktige byggestei-
ner i det klimavennlige og velfungerende samfunnet vi jobber for. Konsernet eier 
strømnett-selskapet 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 ansatte og omsatte for over 8 milliarder kroner i 2018. Konser-
nets aksjonærer er 16 kommuner som benytter overskuddet fra virksomheten til 
kommunal velferdsproduksjon.

Sommerjobber
Graduate program
Ordinære stillinger

Faste stillinger

Graduate

Internships
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CONTACT POSSIBILITIES

Stand nr. 4

@maritimetrainee 
www.maritimetrainee.no

CAREER OPPORTUNITIES

Maritime Trainee is one of the leading management trainee programs in Norway. 
It is organized for the industry by the Norwegian Shipowners’ Association. The 
program lasts for 18 months and combines working in a world leading mariti-
me company with an academic program consisting of five modules in Norway, 
Singapore and London. This is an outstanding way to start a career in a global 
industry where Norway is one of the leading nations. 

The Maritime Trainee program seeks to give each trainee a basic understanding 
so that he/she becomes capable of mastering numerous functions within the ma-
ritime industry at an early stage of the career.

As a Maritime Trainee, you are employed by one company. Depending on the 
company you work for, you may rotate between different departments within the 
company and you will get basic training and introduction to the company’s overall 
operations. 

Trainee-stillinger hos Odfjell Drilling, Skuld, Torvald Klaveness, DNV, Höegh LNG 
og BW

Graduate Program
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FACTS CONTACT POSSIBILITIES

Stand nr. 23

Ansatte: 500
Kontorer i Norge: nytt 8-eta-
sjers kontor sentralt i Oslo. 

Omsetning ca. 852 millioner kr i 
2020. Resultat ca. 132 millioner 
kr i 2020.

https://karriere.mesta.no/
Les mer om vårt traineepro-
gram på https://karriere.mesta.
no/pages/sok-pa-mestas-trai-
neeprogram 

CAREER OPPORTUNITIES

Mesta bygger, vedlikeholder og utvikler norsk infrastruktur på oppdrag fra offent-
lige 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 infra-
struktur 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 baneseg-
mentet.

Traineeprogram
https://karriere.mesta.no/pages/sok-pa-mestas-traineeprogram

Trainee / Graduate Program



Stand nr. 26

INFO

NITO har avdelinger over hele landet som utgjør grunnsteinene i NITOs organi-
sasjon. Disse tilbyr faglig og kollegialt fellesskap gjennom over 500 kurs og andre 
arrangementer 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. 6

39

Bachelor’s thesis

Master’s thesis

Oceaneering International Inc. is a global supplier of engineering services and 
products, predominantly to the oil and gas industry, and are present in all geo-
graphical regions of the world. Oceaneering Norway consists of the companies 
Oceaneering Ltd., Oceaneering Asset Integrity Ltd., and Oceaneering Rotator 
Ltd.

Our mission and vision are: We solve the unsolvable and thrive by creating in-
dustry-changing technically creative solutions for the most complex operational 
challenges under water, on land, and in space.

To solve our mission, and reach our vision, we need colleagues with different 
backgrounds and competences. We believe diversity gives us a broader perspe-
ctive and a better understanding of our customers’ needs. We are certain that if 
we do things right, grow together, outperform expectations and own the challen-
ge, we will solve our mission and reach our vision.

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

Employees: 968
Average age: 42 år
Kvinneandel: 13%
Kontorer i Norge: 3

www.oceaneering.com

Faste stillinger

FACTS CONTACT POSSIBILITIES

CAREER OPPORTUNITIES



Stand nr. 3

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 gjennomsnit-
tet 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 sko-
ler, 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 i Prosjektil ønsker å bli kjent med studentene, og har et mål om at studentene 
skal bli kjent med oss. Torsdag 7 oktober inviterer vi til det årlige bedriftsbesøket.

Ta kontakt på standen for mer informasjon/påmelding.

Prosjektil søker nyutdannede med master og bachelor. Vi har alltid behov for 
dyktige medarbeidere, og oppfordrer til å sende inn en åpen søknad. Prosjektil 
gjør en totalvurdering av karakterer, jobberfaring og annen relevant erfaring, men 
til slutt er det DU som teller.  Vi har eget program for nyutdannede.  

Ansatte: 85
Gjennomsnittsalder: 40 år
Kvinneandel: 30%
Kontorer i Norge: 2
Omsetning: 120  mill

Ta kontakt på vår stand for mer 
info og påmelding. 
www.prosjektil.no 

Bachelor’s thesis

Master’s thesis

CAREER OPPORTUNITIES

FACTS CONTACT POSSIBILITIES
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FACTS CONTACT POSSIBILITIES

Stand nr. 19

Se pwc.no for mer informasjon 
om oss, hva vi jobber med og 
hvem vi er på våre 28 kontorer 
rundt omkring i Norge

Følg oss gjerne på Snap/Insta: 
pwcnorge eller Facebook: PwC 
Norge

CAREER OPPORTUNITIES

PwC er avhengig av tillit hos våre kunder for at vi sammen skal kunne løse pro-
blemer og skape verdi. Som ansatt hos oss får du være med på å bygge tillit i 
samfunnet - et meningsfullt og viktig arbeid som strekker seg lang over oss selv 
og våre kunder.

Er du en som vil litt mer? 
Ønsker du å starte karrieren din i et stort og spennende kompetansemiljø? 
Trigges du av tanken på å bidra til å løse viktige samfunnsproblemer, side om side 
med fageksperter?

En arbeidshverdag hos oss består av store og små oppgaver, komplekse pro-
blemstillinger, kundeforståelse og tidsfrister. Gode språkferdigheter i norsk og 
engelsk, evnen til å bygge relasjoner, forretningsforståelse, og kunne sette deg 
inn i komplekse problemstillinger på kort tid er viktig egenskaper hos oss. I tillegg 
er det et pluss om du besitter analytiske eller kreative evner, er  løsningsorientert, 
nysgjerrig og gira på å utgjøre en forskjell for kundene våre og kollegaene dine.
Med over 270.000 PwC ansatte i 157 ulike land finnes det også muligheter som 
internasjonale secondment eller prosjekterfaring.

Vi tilbyr et bredt spekter av tjenester og som nyutdannet har du mulighet til å 
søke deg til: Revisjon, Consulting, Accounting,  Tax & Legal, Global Mobility, 
Deals og Risk. I tillegg til dette gjennomfører vi ulike aktiviteter rettet mot studen-
ter, som Summer Internship, Winter Internship i revisjon, samt mulighet til å søke 
støtte for MRR studier.

Summer / Winter Internships

Graduate Program
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FACTS CONTACT POSSIBILITIES

Stand nr. 12

Almost 400 employees in more 
than 20 offices around the 
globe

https://www.rystadenergy.com/
aboutus/careers/applications/

CAREER OPPORTUNITIES

Rystad Energy is an independent energy research and business intelligence 
company providing data, tools, analytics and consultancy services to the global 
energy industry. Our products and services cover energy fundamentals and the 
global and regional upstream, oilfield services and renewable energy industries, 
tailored to analysts, managers and executives alike. We are headquartered in 
Oslo, Norway with offices across the globe.

Summer internships 2022 and Graduate positions within Analysis and Consulting

Summer Internships

Graduate Program



Stand nr. 15

CAREER OPPORTUNITIES

Safetec har ett av Norges sterkeste kompetansemiljøer innen styring av sikker-
het og risiko. Vi ønsker å bidra til bærekraftig utvikling ved å utfordre oss selv og 
dagens løsninger i samarbeid med våre kunder.

For tiden er vi på jakt etter deg som er nyutdannet. Er du analytisk, synes det er 
spennende å være i dialog med kunder og samtidig ivrer etter faglige utfordrin-
ger? Da kan Safetec være arbeidsplassen for deg!

Vi skal også ha sommerstudenter i 2022. Følg med på vår hjemmeside og søk 
jobb hos oss.

safetec.no

CONTACT POSSIBILITIES
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Summer Internships

Graduate Program



Stand nr. 28

CAREER OPPORTUNITIES

Skanska er den ledende grønne prosjektutvikleren og entreprenøren i Norge. Vårt 
miljøengasjement gjennomsyrer alt vi gjør. Vi utvikler grønne løsninger for bolige-
ne, 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 nyutdan-
nede. Gjennom vårt Young Professionals Program (YPP) får du god innsikt i hvor-
dan 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 
prosjekteringsleder. Gnist er morgendagens prosjektkompetanse, og gir deg 
karrieremuligheter innen prosjekt i Skanska. Prosjektutdanningen gir mulighet for 
studiepoeng og videre MBA gjennom SKEMA Business School.

Kunne du tenke deg å skrive en 
prosjekt- eller masteroppgave 
for oss? Eller ha en sommer-
jobb 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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Master Thesis

Summer Internships

Graduate Program

Bachelor’s thesis



Stand nr. 13

Sopra Steria er et internasjonalt konsulentselskap som bistår private og offentlige 
organisasjoner i Skandinavia med å ta et digitalt lederskap innen sin bransje. Sel-
skapet 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 sommerjobb, og vi er på jakt etter flere dyktige studenter.

I Sopra Steria tilbyr vi Graduate-program for deg som er nyutdannet og sommer-
jobb for 4-klassinger.
Graduate-programmet har som mål å utvikle deg til å bli en god konsulent. Pro-
grammet går over 1 år og har en rekke samlinger i både inn- og utland. Litt av po-
enget med denne tiden er å bli kjent med de andre deltagerne fra alle avdelinger 
hos oss. Det nettverket 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: 2100
Gjennomsnittsalder: 38 år
Kvinneandel: 27%
Kontorer i Norge: 5
Kontorer i utland: Over 25 land
Omsetning: 4,3 milliarder euro

Ledige stillinger: www.sopras-
teria.no/bli-en-av-oss/ledi-
gestillinger  
Studentkontakt: Vilde Amund-
sen: vilde.amundsen@sopras-
teria.com 

FACTS CONTACT POSSIBILITIES

51

CAREER OPPORTUNITIES
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FACTS CONTACT POSSIBILITIES

Stand nr. 11

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 5000 ansatte 
og arbeider for at alle som går, sykler, kjører eller reiser kollektivt skal komme 
trygt og sikkert fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riksvegene i 
Norge.

Vi skal kombinere teknologi og design, og gjennom forskning skal vi forbedre 
vegnettet. 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 spen-
nende 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. Teknologi-
en 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. Faste stillinger, traine-
ejobber og sommerjobber hos oss annonseres på vegvesen.no. Som ansatt opp-
lever 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 
universiteter, 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

”Byline” Foto: Knut Opeide
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FACTS CONTACT POSSIBILITIES

Stand nr. 20

Employees: 550
Kvinneandel: 30%
Offices in Norway: 2
Revenue: 4,7 B

recruitment.norway@subsea7.
com

www.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 part-
ner 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-lea-
ding Graduate Engineer Development Scheme (GEDS) and become part of the 
team that is shaping the subsea future. Our graduates typically have an engine-
ering degree within one of the following areas: Mechanical, Civil, Geotechnics, 
Structural, Marine/Naval Technology, Material Technology, Power distribution, 
Offshore Technology and Energy and Environmental Engineering. 
Available positions will be posted on our web site www.subsea7.com
Onboarding in September 2022. 

Are you a student in your 3rd or 4th year? Subsea 7 will provide summer interns-
hips for the period June – August 2022. Available positions will be posted on our 
web site www.subsea7.com

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

Summer Internships

Graduate

Master thesis
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FACTS CONTACT POSSIBILITIES

Stand nr. 35

Ansatte: 135
Gjennomsnittsalder: 39 år
Kvinneandel: 15%
Kontorer: Sandnes og Asker
Omsetning: 850 mill kr.

Camilla Borsheim / camilla.
borsheim@svbetong.no / Tlf: 
452 59 431

CAREER OPPORTUNITIES

SV Betong er et entreprenørselskap med lokal tilhørighet. Etablert i markedet 
som en solid betongspesialist, som også gjennomfører komplette totalentrepriser 
og delte entrepriser, i størrelse opp til 500mill kr. Vår kapasitet innenfor egenpro-
duksjon inneholder spennteknikk, betong- og montasjearbeid. Vi er stadig mer 
opptatt av å levere bærekraftige bygg. Utvikling av produksjonsmetoder, mate-
rialer og generell reduksjon av CO2 utslipp vil være et av fokusområdene i årene 
som kommer. 

SV Betong vil satse på deg som er ung og nysgjerrig. Du vil få mye frihet og 
ansvar gjennom utfordrende og varierte arbeidsoppgaver. Dette krever også at 
du er engasjert, tørr å ta initiativ  og ha et ønske om kontinuerlig forbedring og 
utvikling. Du får arbeide i et uformelt og inkluderende arbeidsmiljø, sammen med 
trivelige og kompetente kollegaer. 

Faste stillinger / Deltidsstillinger / Trainee 

Deltidsstillinger

Trainee
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FACTS CONTACT

Stand nr. 1

Over 90 000 medlemmer, hvor-
av 13000 studentmedlemmer 
i Norge

tekna.no/student/

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 muligheter. Studentmedlemskap i Tekna koster kr 150 pr halvår.
INFO
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 tilbyr CV-, 
søknad- og karriereveiledning. Når du skal ut å søke jobb så har vi i Tekna flere 
hundre tillitsvalgte i bedrifter, etater og kommuner som gir deg verdifull informa-
sjon om akkurat det du lurer på. Når du har kommet ut i arbeid, vil våre tillitsvalg-
te sørge for at dine interesser blir ivaretatt på arbeidsplassen. Tekna har også sin 
egen begynnerlønnsanbefaling og en detaljert lønnsstatistikk som bidrar til at du 
får den lønnen du fortjener.

Vi er Norges største fagforening for deg med mastergrad, og tilbyr blant annet 
juridisk bistand, faglige tilbud og nettverk over hele landet, samt en av landets 
beste bank- og forsikringsavtaler. 



Stand nr. 27

CAREER OPPORTUNITIES

otal Betong er en nasjonal aktør innen totalentreprenørbransjen. Vi utvikler og 
leverer alle typer bygg og anlegg, og har opparbeidet spisskompetanse innen 
settefiskanlegg. Total Betong har oppdrag langs hele Norges kystlinje fra nord til 
sør, med hovedkontor i Bryne på Jæren og avdelingskontor i Bodø.

Vi i Total Betong er opptatt av at alle skal trives på jobb. Et løsningsorientert miljø 
der det både er høyt under taket og høyt tempo skaper entusiasme og enga-
sjement. Vi er et ungt firma, og mange av de ansatte har kunnet være med på å 
bygge og påvirke arbeidsmiljøet fra starten.
Jobbene våre gir stadig nye og spennende utfordringer. Det liker vi! Utfordringer 
stiller krav til oss som fagfolk, og en god dag på jobb er en dag der vi har løst 
utfordringer på en god måte samtidig som vi har holdt framdriften i prosjektet.

Jobb hos oss?
Lyst på en spennende jobb for framtiden? Liker du å se resultatet av jobben din – 
av å sette spor? Da kan Total Betong kanskje være din neste arbeidsplass! Med-
arbeiderne våre beskriver gjerne Total Betong som en trivelig arbeidsplass med 
allsidig hverdag, store muligheter og gode interne relasjoner. Det er høyt under 
taket og vi er en gjeng som alltid er klar til å prøve nye ting. Det er vi stolte av, og 
tror det vil være en av de viktigste grunnene til at vi vil lykkes også i morgenda-
gens marked.

I Total Betong er mulighetene mange, og om ønskelig får du reise på spennen-
de prosjekter i store deler av Norge. Du får god oppfølging på en spennende 
arbeidsplass med gode kollegaer i et godt arbeidsmiljø. Vi er alltid på jakt etter 
flinke, motiverte folk.

Kunne du tenke deg å skrive en 
prosjekt- eller masteroppgave 
for oss? Eller ha en sommer-
jobb 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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Master Thesis

Graduate Program

Bachelor’s thesis



Stand nr. 33

CAREER OPPORTUNITIES

Vår Energi er et av de største olje- og gasselskapene i Norge. 900 ansatte jobber 
ved våre felt offshore og på våre kontorer i Norge. Vi har hovedkontor på Forus, 
og avdelingskontor i Hammerfest og Oslo. Vi er en stolt representant for industri-
en som har vært en avgjørende bygger av den fantastiske norske velferdsstaten. 
Heldigvis blir menneskene stadig klokere. Og ny innsikt krever nye handlinger. 
Olje- og gassproduksjon bidrar til CO2-utslipp – derfor tar Vår Energi ansvar. Vi 
skal halvere CO2-utslippene innen 2030.

Verden vil fremdeles trenge olje og gass i mange tiår. Samtidig behøver landet 
vårt inntektene og arbeidsplassene næringen gir. Vår Energi er et av de ressurs-
sterke selskapene som kan drive fram omstillingen og skape nye, bærekraftige 
arbeidsplasser Norge rundt. og gass så godt som utslippsfritt. Skal trærne fortset-
te å vokse inn i himmelen, må de bli grønnere.

- Summer Interships
- Graduates
 -Masteroppgaver

www.varenergi.no 
https://www.linkedin.com/company/12988580/
https://www.facebook.com/varenergi.no
https://www.instagram.com/varenergi/

CONTACT POSSIBILITIES
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Master Thesis

Summer Internships

Graduate Program
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FACTS CONTACT POSSIBILITIES

Stand nr. 32

450 employees in Norway
Offices: Bergen and Stavanger

Please contact: 

Gillian.grimsmo@wintershall-
dea.com

CAREER OPPORTUNITIES

Master Thesis

Summer Internships

Trainee positions

Wintershall Dea is Europe’s leading independent natural gas and oil company 
with more than 120 years of experience as an operator and project partner along 
the entire E&P value chain. The company with German roots and headquarters in 
Kassel and Hamburg explores for and produces gas and oil in 13 countries world-
wide in an efficient and responsible manner. With activities in Europe, Russia, La-
tin America and the MENA region (Middle East & North Africa), Wintershall Dea 
has a global upstream portfolio and, with its participation in natural gas transport, 
is also active in the midstream business. 

As a European gas and oil company, we support the EU’s 2050 carbon neutrality 
target. As our contribution we have set ourselves ambitious targets: We want to 
be net zero across our entire upstream operations - both operated and non-ope-
rated - by 2030. This includes Scope 1 (direct) and Scope 2 (indirect) greenhouse 
gas emissions on an equity share basis. In addition Wintershall Dea will bring 
methane emissions intensity below 0.1 per cent by 2025 and maintain zero routine 
flaring of associated gas in its operations. The climate goals are to be achieved 
through portfolio optimization, emissions reduction through more energy efficien-
cy, investments in nature-based compensation solutions and in future technologi-
es such as hydrogen and CCS.

Graduate (SPEAD) positions for Engineers starting 2023, Master Thesis support in 
2022 and Summer Jobs 2022



Stand nr. 17

CAREER OPPORTUNITIES

Hos oss vil du være en del av et arbeidsmiljø der vi har fokus på å jobbe sammen 
for å finne de beste løsningene. Du kan forvente å få utfordrende arbeidsoppga-
ver i en hverdag preget av løsningsorientering og resultatfokus. Selv om det kan 
være hektisk, er det alltid tid til en prat rundt kaffeautomaten. Det er derfor viktig 
for oss hva du selv bringer med deg inn i selskapet - ikke bare av erfaring og kom-
petanse, men også av engasjement og humør. 

Wood is a global leader in consulting and engineering across energy and the built 
environment, helping to unlock solutions to some of the world’s most critical chal-
lenges. We provide consulting, projects and operations solutions in more than 60 
countries, employing around 40,000 people. www.woodplc.com

Your early career journey at Wood will be one of learning, discovery and develop-
ment. You will drive your own career, getting involved in the action from the word 
go, taking on complex challenges and sharing innovative ways of working.

Graduate 2022

E-mail HR: cecilie.lervold@
woodplc.com

www.woodplc.com

Ansatte: 550 i Norge
Kontorer i Norge: 3
Kontorer i utlandet: 400+
Omsetning: USD 7.5 mrd.

FACTS CONTACT POSSIBILITIES
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Graduate Program



Stand nr. 10

CAREER OPPORTUNITIES

Yara grows knowledge to responsibly feed the world and protect the planet. 
Supporting our vision of a world without hunger and a planet respected, we pur-
sue a strategy of sustainable value growth, promoting climate-friendly crop nutriti-
on and zero-emission energy solutions. Yara’s ambition is focused on growing a 
climate positive food future that creates value for our customers, shareholders 
and society at large and delivers a more sustainable food value chain. To achieve 
our ambition, we have taken the lead in developing digital farming tools for pre-
cision farming, and work closely with partners throughout the food value chain to 
improve the efficiency and sustainability of food production. 

Become part of a global network collaborating to responsibly and profitably solve 
some of the world’s biggest challenges — resource scarcity, food insecurity, and 
environmental change. Join us at Yara!

Summer Internship 2022, Graduate Scheme

yara.com/careers17,000 emmployees worldwide
Operating in over 60 countries
Headquartered in Oslo

FACTS CONTACT POSSIBILITIES
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Summer Internships

Graduate Program


