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INDØKS welcomes you to 
Karrieredagen 2022
Dear students and representative companies. 
It is with great honour and joy that INDØKS presents to you the 16th annual 
University of Stavanger Karrieredagen. This year’s participation from the industry 
has gone way beyond our wildest dreams! This shows how important it is for both 
students and companies to have this opportunity to meet face-to-face. It is a day 
for students to learn of their options in the working industry and opportunities both 
during and after the studies. As well as a unique chance for companies to get to 
know smart and curious students; and present their company and the work they do. 

This year’s Karrieredag offers exciting presentations and stands with representatives 
from more than 50 companies. 

Students today have a wide variety of opportunities. Maybe you have no idea what 
kind of job you would like to have, and maybe you are unsure of what 
opportunities there are for someone with your education. Maybe you have distinct 
goals and know exactly what you would like to achieve and have a direction staked 
out already. Regardless, Karrieredagen is an excellent opportunity to take a step in 
the right direction. The goal of the event is to enable students to get a acquainted 
with businesses, build relations and you might just find the company that will help 
you establish a flourishing career.

INDØKS are proud to host Karrieredagen, which has become an important tradition 
to bride the gap between student and businesses her in Stavanger. I hope you grasp 
this opportunity to meet potential future employees. The best of luck to you all! 

A step in the right direction



Program 

10:30

12:30

14:30

15:00

The Career Marathon is a high paced and informative presentation marathon. 
Each company gets limited time to convince you that they can offer the best 
career opportunities. There is a lot of information in a short amount of time, 
making it a great conversation before visiting them at their stands afterwards. 

This year’s participants in the Career Marathon:

Prosjektil, Capgemini Invent, Statens Vegvesen, KPMG, Sopra Steria, Subsea7, 
YARA, AF Gruppen, Lyse, EY, Bouvet, Aker Solutions, DNV, Laerdal Medical, Cowi, 
Romerike Trainee, Skagen Fondene, Tietoevry and Easee. 

Career Marathon

10:00 Official opening in Tjodhallen
We have the pleasure to announce Toril Nag, Head of Business 
Area Telecom in Lyse and principal Klaus Mohn.

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

Career Marathon in E-101
Companies gets limited time to present their career opportunities. 
This efficient schedule will give you a lot of information during a 
short amount of time.

Selection of winners for today’s competitions
Will be announced in Tjodhallen.

Karrieredagen 2022 ends! 



FACTS CONTACT POSSIBILITIES

CAREER OPPORTUNITIES

Sopra Steria er Norges ledende konsulentselskap innen digitalisering, og har de 
siste seks årene blitt rangert som Norges beste arbeidsplass. Selskapet er opptatt 
av å skape verdi for sine kunder og samfunnet, og har som mål å skape en bedre og 
mer bærekraftig fremtid. Det som kjennetegner arbeidshverdagen hos Sopra Steria 
er konstant faglig utvikling, raskt tempo, spennende og samfunnsnyttige prosjekter, 
morsomme sosiale sammenkomster og en unik delingskultur.

Vi tilbyr et treårig graduateprogram for deg som har fullført en bachelor eller master-
grad Les mer om hvem vi ser etter og hva dette innebærer her: 
https://www.soprasteria.no/bli-en-av-oss/graduate-programmet. 

Vi tilbyr også sommerjobb for fjerdeårsstudenter innen IT, design eller økonomi, hvor 
man får teste konsulenthverdagen over en 6-ukers periode gjennom å jobbe på 
spennende og reelle kundeprosjekter.

2500 ansatte i Norge fordelt 
på 9 kontorer (hovedkontor i 
Oslo). Omsetning på over 3 
milliarder kroner i 2021.

www.soprasteria.no Summer intern

Graduate

ABOUT US

KARRIEREDAGEN



FACTS CONTACT POSSIBILITIES

CAREER OPPORTUNITIES

Lyse er et norsk industrikonsern med virksomhet innen energi, telekommunikasjon 
og infrastruktur. Med over 100 års vannkrafthistorie er Lyse blant landets største 
produsenter av fornybar vannkraft.

Nasjonalt har konsernet blitt en betydelig utfordrer innen fiberbasert bredbånd og vi 
leverer produkter og tjenester under merkevarene Altibox, Ice og Smartly. Til grunn 
ligger arbeidet med bygging og utvikling av samfunnskritisk infrastruktur, som 
muliggjør elektrifiseringen og digitaliseringen av Norge.

I Lyse har vi en variert forretningsmodell, noe som gjør at vi trenger variert 
kompetanse. Hvert år utlyses sommerjobber og sommerprosjekt i konsernet. Noen 
arbeider med lager, andre med anskaffelser og virksomhetsstyring. Vi søker alt i fra 
studenter innen økonomi, ingeniørfag, markedsføring, juss og energi. Vi søker også 
etter graduates og trainees innen de ulike forretningsområdene. Ordinære stillinger 
kan du finne på lysekonsern.no/karriere

Konsernet med hovedkontor 
i Stavanger har virksomhet i 
Norge og Danmark og teller i 
2022 over 1700 ansatte. 

https://www.lysekonsern.no/ Summer intern

Graduate

ABOUT US

KARRIEREDAGEN



FACTS CONTACT POSSIBILITIES

CAREER OPPORTUNITIES

DNB er Norges største bank og Skandinavias største finanskonsern. Vi jobber for 
at kundene våre skal få en enklere bankhverdag, og tilbyr et komplett utvalg av 
finansielle tjenester. Hver dag møter vi kundene våre på et bredt spekter av fysiske 
og digitale flater - både lokalt og internasjonalt.

For at vi skal kunne utvikle gode banktjenester som kundene våre er fornøyde med, er 
vi avhengig av nye impulser og oppdatert kunnskap. Som nyutdannet kan du søke på 
alle våre utlyste stillinger som passer din kompetanseprofil, men du kan også velge å 
søke på et av våre graduate-program. Som graduate får du tett oppfølging det første 
året i ansettelsen, og du starter sammen med flere andre nyutdannede med ulik 
bakgrunn og kompetanse.

Her finner du til enhver tid en oppdatert oversikt over ledige stillinger: jobb.dnb.no 

Her kan du lese mer om mulighetene for studenter og nyutdannede her: 
www.dnb.no/om-oss/jobb-og-karriere/studenter-og-nyutdannede 

Vi er ca. 11 000 ansatte, og har 
kontorer i Europa, Amerika 
og Asia.

youngbanker@dnb.no Summer intern

Master’s thesis

ABOUT US

Bachelor’s thesis

Graduate

KARRIEREDAGEN



FACTS CONTACT POSSIBILITIES

CAREER OPPORTUNITIES

Skanska er et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørselskap med 
ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og 
prosjekt i offentlig-privat samarbeid. Basert på selskapets globale miljøkompetan-
se, sikter Skanska mot å bli førstevalget når det gjelder grønne prosjekt. Vi har en 
ambisjon om å redusere klimagassutslippene våre med 70 % innen 2030 og være 
klimanøytrereral i 2045.

I Skanska Norge mener vi at inkludering og mangfold er en styrke og en viktig del 
av vår interne kultur og vårt arbeidsmiljø.

Starter du som nyutdannet hos oss blir du bedre kjent med selskapet gjennom 
introduksjonsprogrammet Young Professionals Program (YPP).

Her blir du kjent med Skanska-kulturen, og du får faglig påfyll. I tillegg vil du knytte 
nettverk på tvers av organisasjonen.

Programmet består av samlinger gjennom 12 måneder og starter i september hvert 
år. Stillingsutlysninger for YPP er tilgjengelige i perioden september – mars.

Vi er opptatt av å ha medarbeidere hos oss som speiler mangfoldet i samfunnet og 
ønsker en bredde av ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspekti-
ver, for å bidra til enda bedre oppgaveløsning og innovasjonskraft.

Vi er ca. 4000 ansatte i Norge 
og har prosjekter over hele 
landet og kontor i de største 
byene.

skanska.no Summer intern

Master’s thesis

ABOUT US

Bachelor’s thesis

Graduate

KARRIEREDAGEN



FACTS CONTACT POSSIBILITIES

CAREER OPPORTUNITIES

”Profesjonell, inkluderende, fremtidsrettet”
Vi kan tilby interessante og utfordrende oppgaver innen IT, drift- og byggområder. 

Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten 
gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig 
regelverk og standarder for alle.
Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av 
digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og 
grønnere reisehverdag.

”Vi jobber vi for at hele Norge skal få et effektivt, miljøvennlig og trygt 
veitransportsystem”

Søk opp vår hjemmeside vegvesen.no/jobb og se våre 100 sommerjobber eller 
trainee-stillinger. 

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fag-
miljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt 
fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og 
personlig.
Vi tilbyr deg også disse godene:
• introduksjonsprogram og fadderordning
• fleksitid og gode ordninger for avspasering
• god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
• interne studier og gode muligheter for faglig påfyll
Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Vi er i helelandet og har nær 
5000 ansatte. Stor grad av 
fleksibelt kontorsted og 
fleksitid under tilpasset 
ansvar.

vegvesen.no
firmapost@vegvesen.no

Summer intern

Master’s thesis

ABOUT US

Graduate

KARRIEREDAGEN



FACTS CONTACT BLI MEDLEM

CAREER OPPORTUNITIES

NITO Studentene er organisasjonen for master- og bachelorstudenter i ingeniør- og 
teknologifag. NITO-medlemmer har Norges største fagorganisasjon for ingeniører 
og teknologer i ryggen. - Din støttespiller i jobb og karriere.

Fagorganisasjon for ingeniører og teknologer. Medlemskapet koster kun 350 kroner 
for hele studieperioden. NITO Studentene er en del av NITO, Norges største 
organisasjon for ingeniører og teknologer. 

Alle som har faglig kompetanse innenfor ingeniør- og teknologifag på nivå med 
bachelor-, mastergrad eller høyere kan bli medlem i NITO. Har du tilegnet deg 
tilsvarende faglig kompetanse gjennom kombinasjoner av skole, opplæring, 
utdanning, kurs, sertifikater og arbeidserfaring, kan du søke om å bli medlem.

13.000 studenter er medlem 22053500
epost@nito.no

ABOUT US

KARRIEREDAGEN



FACTS CONTACT POSSIBILITIES

CAREER OPPORTUNITIES

Vi er alltid på utkikk etter nye talenter som skal bli morgendagens fageksperter, 
bransjespesialister og ledere.

Som nyutdannet spiller du raskt en aktiv og viktig rolle i våre prosjekter med et bredt 
spekter av KPMGs kunder innenfor ulike bransjer.

Vår bedriftskultur er inkluderende, med fokus på kunnskapsdeling, teamarbeid og 
faglig utvikling. Du blir en del av våre tverrfaglige team i et internasjonalt 
kompetansemiljø. Det gjør at du får den best tenkelige starten på karrieren!

Hos KPMG kan du forebygge og avdekke økonomisk kriminalitet, gi bærekraftsråd til 
topplederne og utforske innovative måter å bruke kunstig intelligens på.

Starter du karrieren din hos KPMG blir du med å forme fremtidens næringsliv.

Du kan nå søke deg til Winter internship i Audit eller Summer Internship i våre 
Advisory-avdelinger.

Les mer på kpmg.no/karriere

KPMG har omtrent 1500 
ansatte fordelt på 24 kontorer 
nasjonalt. Vi har 40 nasjonali-
teter som jobber hos oss. 

https://home.kpmg/no/nb/
home/karriere.html

Summer intern

ABOUT US

KARRIEREDAGEN



FACTS CONTACT POSSIBILITIES

CAREER OPPORTUNITIES

We are Subsea 7, a world-leading contractor in the oil, gas and renewable 
industry. We are collaborative, curious and always open to learn. Our people bring 
new perspectives and smart technology to some of the most challenging and 
inspiring energy projects around the world.

We provide technical solutions to enable the delivery of complex projects in all wa-
ter depths and challenging environments.

Subsea 7 has a large focus on developing both generalists as well as specialists. We 
provide an environment that promotes and supports the development of broad 
business skills and technical knowledge, which enables our graduates to work 
effectively within our global organisation.

As a graduate you are assigned to a relevant discipline, based on your personal and 
competence profile and business needs. You will become a valuable member of the 
team and collaborate across disciplines.

Our main office in Norway is 
located in Stavanger. We have 
a base in Dusavik and spool 
fabrication at Vigra. 

www.subsea7.com Summer intern

Master’s thesis

ABOUT US

Graduate
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FACTS CONTACT POSSIBILITIES

CAREER OPPORTUNITIES

AF Gruppen er et ledende entreprenør- og industrikonsern som rydder fra fortiden 
og bygger for fremtiden.

I AF er vi opptatt av at du får utløp for nysgjerrigheten din - og nettopp dette dyrker 
vi i alt vi gjør.  Vi er 5 500 kolleger som er svært forskjellige, men vi har alle en ting til 
felles: vi har et nysgjerrighetsgen, og med det vil vi påvirke verden.

Vi trigges av utfordringer, og vet at de som stiller nye spørsmål, som regel finner nye 
svar. 

Nå ser vi etter flere talenter som gjør det samme.

Bygg din drømmejobb - vinn husleie ett helt studieår.

Det er igjen klart for kampen om AF-kollektivet.
Delta på afkollektivet.no fra 15. september.

https://afgruppen.no/karriere/afkollektivet/
https://afgruppen.no/karriere
https://www.linkedin.com/company/af-gruppen/

Prosjektbasert konsern med 
virksomhetsområder innen 
Bygg, Anlegg, Eiendom, 
Offshore, Energi og Miljø 

Sigurd Ytterstad - sigurd.
ytterstad@afgruppen.no - 
HR-rådgiver
Annette Strøno - annette.
strono@afgruppen.no 
HR-sjef Rekruttering

Summer intern

Master’s thesis

ABOUT US

Bachelor’s thesis

KARRIEREDAGEN



FACTS CONTACT POSSIBILITIES

CAREER OPPORTUNITIES

As of June 2020, Yara operates under a regional organizational structure. Yara’s 
operations comprise four units - three regional units and one unit focused on global 
production plants and operational excellence. In addition, Yara has established a 
new global function - Farming Solutions.

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 Programme & Graduate Programme

17,000 Employees. Offices in 
60+ countries. HQ is in Oslo, 
where we have 40 + different 
nationalities.

Yara.com/careers
Yara.com

Summer intern

Graduate

ABOUT US
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FACTS CONTACT POSSIBILITIES

CAREER OPPORTUNITIES

OWN THE CHALLENGE 

We are always seeking individuals with unique and diverse perspectives to 
collaborate and develop innovative and fieldproven technologies that solve critical 
customer challenges. We are a leading global provider of engineered services and 
products, including robotic solutions deployed on land, underwater, and in space. 
Help us solve the unsolvable.

Oceaneering has offices and 
operational bases around the 
world.

www.oceaneering.com Summer intern

Master’s thesis

ABOUT US

Bachelor’s thesis

KARRIEREDAGEN



FACTS CONTACT POSSIBILITIES

CAREER OPPORTUNITIES

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. We offer summer internships in EY Oslo. 

Typical relevant studies are: Industrial Economics, Computer Science, Change 
Management and Business and administration, but there are also other studies 
relevant for us.

Employees in Norway/abro-
ad: 1936/300.000
Woman ratio: 47%
Offices in Norway/abro-
ad: 31/700. Yearly revenue: 
351900000 NOK

https://www.linkedin.com/
company/ernstandyoung/
https://www.ey.com/en_gl/
careers

Summer intern

Graduate

ABOUT US

KARRIEREDAGEN



FACTS CONTACT POSSIBILITIES

CAREER OPPORTUNITIES

I Bouvet skaper vi løsninger i krysningspunktet mellom teknologi, design og 
kommunikasjon. Vi designer, utvikler, forvalter og gir råd om IT-løsninger og digital 
kommunikasjon. Sammen med våre kunder skaper våre ansatte digitale løsninger 
med stor betydning for samfunnet. 

Noen av våre tjenesteområder:
• Innsikt, maskinlæring, analyse og styringsdata
• Rådgivning og prosjektledelse 
• Systemutvikling 
• Brukeropplevelser og design 
• Tjenestedesign og optimalisering av prosesser 
• Kommunikasjon
• Samhandling- og publiseringsløsninger

Graduate for deg som er ferdig som fulltidsstudent.  
Summer Internship for deg som fortsatt har 1-2 år igjen som student.

For å sikre deg en god start som konsulent tilbyr vi mange ulike program for faglig 
og sosial videreutvikling. Vi har også 2 programmer som er utviklet kun for deg som 
er nyutdannet:
• «Innafor» - en kickoff for deg som er nyutdannet der du får lære deg grunnsteinene 
du trenger for å starte i konsulentbransjen.
• «Innseiling» - et program utviklet av de unge i Bouvet for de unge i Bouvet med sosi-
ale og faglige samlinger for alle med mindre enn 2 år i bransjen. Aktivitetene besluttes 
av de som til enhver tid er del av Innseilingen selv. På den måten sørger vi for å holde 
onboardingen vår relevant for nettopp deg som er en del av den.

Antall ansatte: 1800
Kvinneandel: 28%
Antall kontor i Norge: 13

https://www.bouvet.no/bli-
en-av-oss

Summer intern

Master’s thesis

ABOUT US

Graduate
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FACTS CONTACT POSSIBILITIES

CAREER OPPORTUNITIES

Aker Solutions delivers integrated solutions, products and services to the global 
energy industry. We enable low-carbon oil and gas production and develop 
renewable solutions to meet future energy needs.

By combining innovative digital solutions and predictable project execution we 
accelerate the transition to sustainable energy production.

We have a variety of entry-level schemes for students and recent graduates, 
including vacation placements, internships, sponsorships, graduate training 
programs and cooperative education. 

Who Are We Looking for?
We want innovative problem-solvers who can work in teams or on their own, as well 
as being flexible and adaptable to an ever-changing environment.
We need talent in a variety of disciplines and are looking for people taking bachelor’s 
or master’s degrees in disciplines such as:
• Mechanical engineering
• Software engineering
• Instrumentation
• Structural/civil engineering
• Electrical/electronics
• Metallurgy/materials
• Process engineering
• Finance/accounting
• Business management
• Law

14,000 EMPLOYEES
20+ COUNTRIES
50+ LOCATIONS
180 YEARS OF EXPERIENCE

Website: https://www.aker-
solutions.com/contact/
Follow us on SoMe: 
Instagram and LinkedIn @ 
akersolutions

Summer intern

Master’s thesis

ABOUT US

Bachelor’s thesis

Graduate

KARRIEREDAGEN



FACTS CONTACT POSSIBILITIES

CAREER OPPORTUNITIES

DNV is an independent assurance and risk management provider, operating in more 
than 100 countries. Through our broad experience and deep expertise DNV 
advances safety and sustainable performance, sets industry standards, and inspires 
and invents solutions.

Driven by our purpose, to safeguard life, property, and the environment, DNV helps 
its customers seize opportunities and tackle the risks arising from global 
transformations. We are a trusted voice for many of the world’s most successful and 
forward-thinking companies.

DNV welcomes a significant number of students, graduates, and young professionals 
each year. We are currently hiring and we are very interested in getting in touch with 
curious and open-minded people with different backgrounds including mathematics, 
natural sciences, technology, Information technology, computer science and more.

Opportunities for students: Graduate jobs, Trainee programmes, Summer jobs and
DNV Summer Project

Starting your career with us, you will get your own buddy who will support you during 
the first months. Your buddy will answer any questions you may have when you take 
your first steps into the life as a professional.

When joining DNV, make sure to engage and don’t be shy. You are hired because 
we believe in you and how you can contribute to our purpose of safeguarding life, 
property, and the environment!

One of Norway’s most 
attractive employers. Purpose 
driven and values led compa-
ny culture. 2300 employees in 
Norway. 

https://www.dnv.no/karriere Summer intern

Master’s thesis

ABOUT US

Bachelor’s thesis

Graduate

KARRIEREDAGEN



FACTS CONTACT POSSIBILITIES

CAREER OPPORTUNITIES

Laerdal is dedicated to our mission of helping save lives. Together with our partners, 
we believe we can help save one million more lives, every year by 2030.

Every year we take in summer interns at our head office in Stavanger within Product 
development, Product Management, Supply Chain, and other corporate office 
functions. In 2022 we had over 70 summer interns in Stavanger with educational 
background in engineering, business and administration, medicine, supply chain, 
legal, to mention a few.

Around 2000 employees 
globally, with head office in 
Stavanger. We are present in 
more than 25 countries.

https://www.linkedin.com/
company/laerdal-medical/  
https://laerdal.com/

Summer intern

Master’s thesis

ABOUT US

KARRIEREDAGEN



FACTS CONTACT

CAREER OPPORTUNITIES

Tekna er en landsdekkende masterforening full av unge, kunnskapsrike talenter og 
vi er i vekst - bli med du også! For kun 150,– i semesteret får du flere forsikringer, 
tilgang til sosiale og faglige arrangementer, hjelp med CV og jobbsøking og juridisk 
hjelp dersom du trenger det. Når du skal ut å søke jobb så har vi begynnerlønnsan-
befaling og våre advokater ser gjerne gjennom din arbeidskontrakt. Vi er Norges 
største fagforening for de som har, eller planlegger, en mastergrad, og er med deg 
gjennom studiene og hele karrieren. 

Tekna arrangerer jobbsøkerkurs, vi har en digital jobbsøkerportal og tilbyr CV-, 
søknad- og karriereveiledning.

Hvem kan bli medlem? 

Alle som har eller holder på med en mastergrad der realfag, teknologi eller 
naturvitenskap utgjør en vesentlig del av utdanningen, er velkommen til å søke om 
medlemskap hos oss.

Tekna har over 96 000 
medlemmer, hvorav 14 000 er 
studentmedlemmer.

tekna.no/student

ABOUT US

KARRIEREDAGEN

BLI MEDLEM



FACTS CONTACT

CAREER OPPORTUNITIES

Xait is a global technology company founded in 2000 that produces and delivers 
software for document automation, collaboration and intelligent pricing. Their 
mission is to help enterprise clients win business by supporting their sales 
enablement efforts from quote to contract. Xait is passionate about challenging 
industry mindsets and 
developing products that improve the way people work together.

Xait is always looking for talented individuals to join their team. If you feel there is 
room for improvement in the document automation field, and if you are passionate 
about tech, dedicated and ambitious, Xait is the right place for you.

We are almost 100 Xaiters 
spread across four countries; 
the US, the UK, France and 
Norway. 

bettina.lillebo@xait.com

ABOUT US

KARRIEREDAGEN



FACTS CONTACT POSSIBILITIES

CAREER OPPORTUNITIES

Backe Rogaland er en lokal totalentreprenør. Vi prosjekterer, bygger og rehabiliterer 
boliger, næringsbygg, idrettshaller og skoler for privat og offentlig sektor. I Backe tror 
vi på lokal kunnskap og nærhet til prosjektene, og vi er opptatt av bærekraft og 
ryddighet i alle ledd. Backe rigger seg for fremtiden med stor satsning på 
digitalisering, 
kompetanse og bærekraft og har store ambisjoner for fremtidens byggenæring. 
Grunnverdiene våre om å være faglig dyktig, ærlig og ambisiøs er godt forankret i 
bedriftskulturen.

Backe ønsker hovedsakelig studenter innen retningen byggfag og Indøk. Vi har 
opplæringsprogram og kan tilby trainee stillinger.

Backe konsernet omsatte i 
2021 for ca. 4,2 milliarder 
kroner og har ca. 760 
medarbeidere over hele 
landet. 

birte.helgo@backe.no
www.backe.no 

Summer intern

Master’s thesis

ABOUT US

Bachelor’s thesis

Trainee

KARRIEREDAGEN



FACTS CONTACT POSSIBILITIES

CAREER OPPORTUNITIES

Halliburton er et internasjonalt selskap etablert i USA i 1919. Selskapet har flere enn 
50 000 ansatte i over 70 land, og leverer produkter og tjenester til oppstrømsaktører 
i olje- og gassindustrien på alle stadier i utvinningen av et reservoar.

Vi ser etter deg som ønsker å være innovativ, målrettet, engasjert og bidrar til vekst. 
Hos oss vil du oppleve utfordringer, fordeler og muligheter til å jobbe for en av 
verdens største leverandører av produkter og tjenester til den globale 
energibransjen.

Få fart på karrieren i et internasjonalt selskap med et konkret 18 til 24 måneders 
program for utvikling av nye medarbeidere. Opplæringsprogrammet for ingeniører 
i Halliburton retter seg mot det operasjonelle lete- og utviklingsarbeidet onshore og 
offshore.
Ingeniørene starter i ulike avdelinger, men hovedelementene i programmene er felles. 
Det vil være en faglig utviklingsdel med jobbtrening i ulike prosjekter, kurs i forståelse 
av teknikk og forretningsdrift, fadderordning og motivering til videre utvikling.

Mastergrad (MSc) eller Bachelorgrad (BSc) innenfor petroleumsteknologi, energi og 
miljø, prosess og kjemi, maskin, automasjon, elektro, data, reservoarteknologi, 
geologi, offshoreteknologi og industriell økonomi. 

Halliburton AS har 2100 
ansatte i Norge på 14 
forskjellige lokasjoner. 

Halliburton.com Summer intern

Graduate

ABOUT US

KARRIEREDAGEN



FACTS CONTACT POSSIBILITIES

CAREER OPPORTUNITIES

Corporater is a global software company that enables medium and large 
organizations worldwide to manage their business with integrated solutions for 
governance, performance, risk, and compliance built on a single platform. Since its 
founding in Stavanger in 2000, Corporater has grown into a global organization with 
offices around the world to support our growing list of customers and partners.

We believe that happy employees produce the best results, and that is why at 
Corporater we foster a culture of collaboration, teamwork, and respect.

As a consultant in Corporater you will help bridge the gap between technology and 
users. By planning, configuring and implementing our Business Management 
Platform (BMP) you will enable organizations worldwide to manage their business 
with integrated solutions for governance, performance, risk, and compliance built on 
a single platform. Relevant background will be finance- or technology studies. Based 
on the level of experience, other relevant and exiting possibilities can be project 
management, solution architects, advisory or customer care.  

Corporater has today 8 
offices in Europe, Asia, Africa 
and the Americas, with a total 
of 120 employees. 

www.corporater.com 
scandinavia@corporater.com

Summer intern

Graduate

ABOUT US

KARRIEREDAGEN



FACTS CONTACT POSSIBILITIES

CAREER OPPORTUNITIES

COWI er et av Norges ledende rådgivende ingeniørselskap innen teknikk, miljø og 
samfunnsplanlegging. Vi har en internasjonale tilstedeværelse og jobber med store 
prosjekter i både Norge og resten av verden. Vi leter alltid etter smartere og 
grønnere måter å løse samfunnsutfordringer på, og målet vårt er at alle prosjektene 
våre skal gjøre verden mer bærekraftig.

Som student eller nyutdannet har du mange muligheter i COWI. Gjennom sommer-
jobb-programmet vårt, COWI Try, kan du bryne deg på reelle prosjekter side-om-side 
med COWI-kolleger, og et spennende Innovasjonsprosjekt i tverrfaglige grupper med 
de andre sommerstudentene. 

Som nyutdannet får du en grundig innføring i arbeidsprosesser, verktøy og prosjekter 
gjennom introduksjonsprogrammet COWI Start. Du kan velge mellom eller tilpasse 
ulike karrierespor etter hva som passer dine ambisjoner best. Du får også en 
personlig veileder og et fantastisk sosialt og faglig nettverk gjennom blant annet 
bedriftsidrettslaget og den uformelle gruppa «Ung i COWI».

Antall ansatte: Ca 1300
Kontorer i Norge: Ca 20 
kontorer
Divisjoner: Bygninger, Trans-
port og byutvikling, Vann og 
miljø

E-post: firmapost@cowi.no
LinkedIn: linkedin.com/
company/cowi
Instagram: @COWINorge
Facebook: facebook.com/
COWINorge

Summer intern

Master’s thesis

ABOUT US

Mentor program

Graduate
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FACTS CONTACT POSSIBILITIES

CAREER OPPORTUNITIES

Romerike Trainee er et traineeprogram for nyutdannede med bachelor eller master 
innen tekniske og naturvitenskapelige fag. Programmet er et samarbeid mellom 11 
kommuner og selskaper på Romerike innen fagene vann- og avløp, kart- og 
geodata, plan og byggesak, samferdsel, renovasjon samt energi, klima og miljø.

Siden oppstarten i 2007 har vi hatt mange traineer som har gått direkte ut i jobb 
etterpå, både på det stedet de har vært trainee og i andre virksomheter.

Som trainee hos oss får du anledning til å prøve deg på varierte arbeidsoppgaver i 
flere avdelinger, og du opparbeider deg dermed en unik, helhetlig kompetanse innen 
bransjen tidlig i karrieren.

Programmet gir deg en verdifull arbeidserfaring, og består av tre arbeidsperioder i to 
av våre kommuner/selskaper. Du vil få egen fagveileder på hvert sted som følger deg 
gjennom hele traineeprogrammet. I Romerike Trainee legges det stor vekt på faglig 
utvikling og nettverksbygging, og du er selv med på å påvirke hvilke oppgaver du 
ønsker å jobbe med.

Det arrangeres flere lærerike fagsamlinger i løpet av perioden, samt en studietur. Alle 
traineene jobber også sammen på tvers av fagområdene med et fellesprosjekt som 
presenteres mot slutten av traineeperioden.

Med programmet følger gode betingelser og 100% ansettelse i hele traineeperioden. 

Neste traineeperiode starter 
august 2023 og stillingene 
lyses ut i desember 2022. Vi 
ser frem til å motta søknaden 
din!

www.romeriketrainee.no
https://www.facebook.com/
romeriketrainee/
Instagram @ romeriketrainee
https://www.linkedin.com/
company/romeriketrainee

Trainee

ABOUT US

KARRIEREDAGEN



FACTS CONTACT POSSIBILITIES

CAREER OPPORTUNITIES

SKAGEN er en kundeorientert fondsforvalter, med en lang og fremgangsrik historie i 
å forvalte aksjefond og rentefond. SKAGEN er en del av Storebrand Asset 
Management, men er et eget selskap som rapporterer til sitt eget styre. 
Hovedkontoret er i Stavanger og vi har avdelinger i Oslo, Bergen, Trondheim, 
Ålesund, København, Stockholm, London og Frankfurt.

Deltidsstillinger i ulike avdelinger samt sommer internships og trainee-program. 
Studieretninger: Økonomi, teknologi, markedsføring, HR, juss

Cirka 105 ansatte. Hoved-
kontor Stavanger. 9 kontorer 
totalt i Norge og utland.

www.skagenfondene.no Summer intern

Master’s thesis

ABOUT US

Bachelor’s thesis

Graduate
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FACTS CONTACT POSSIBILITIES

CAREER OPPORTUNITIES

Tietoevry skaper meningsfull teknologi som bidrar til å gjøre verden bedre. Vi er et 
ledende teknologiselskap med en solid nordisk arv og global kapasitet. Basert på 
våre kjerneverdier åpenhet, troverdighet og mangfold, jobber vi sammen med våre 
kunder for å utvikle digitale fremtider hvor virksomheter, samfunn og mennesker 
kan vokse.

Er du i ferd med å avslutte studiene (bachelor eller master)? 
Søk vårt Graduate Program!

Vi tilbyr fast jobb med oppstart høsten 2023.

Du finner mer informasjon om programmet og søknadsfrister her:
https://www.tietoevry.com/en/campaigns/2022/graduate-program/

Send din søknad her: 
https://bit.ly/3SWoQ3F

Hold deg oppdatert med Friends @Tietoevry

Hold deg oppdatert på ledige stillinger og arrangementer i Norge. Friends @Tietoevry 
er det nettverket du bør bli en del av. Skreddersy dine interesser og motta spennende 
oppdateringer som setter deg ett steg nærmere en karriere hos oss.

Registrer deg her: 

https://wgtrm.com/apply?ch=tietoevry.KarrieredagenUiS22

Våre 24 000 eksperter globalt 
er spesialisert innen sky, data 
og programvare. I Norge har 
vi over 4000 ansatte.

https://www.tietoevry.com/
en/careers/

Summer intern

Master’s thesis

ABOUT US

Bachelor’s thesis

Graduate
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FACTS CONTACT POSSIBILITIES

CAREER OPPORTUNITIES

Easee’s vision is to shape the future of electricity and business culture. We started 
with the idea of creating the world’s smartest electric vehicle charger. This is being 
done by developing an ecosystem for energy distribution, and at the same time, 
creating a business culture that is inspirational and sustainable. We want to 
revolutionize the way we do business by putting people first. Our ambitions further 
lie in becoming one of the largest companies in green technology in Europe within 
2026 and one of the largest in the world within 2031.

At Easee we offer part-time work while studying, collaboration on master thesis and 
summer internships. We have many employees with different educational 
backgrounds. Our main departments are Operations (Marketing, Sales, HR, Finance, 
and more), Hardware and Software.

We are soon to be 500 
employees located in our ten 
offices across Europe.

LinkedIn: www.linkedin.com/
company/easee-as/
www.easee.com  
Instagram @ easeenorway 
Facebook: www.facebook.
com/easeenorway/

Summer intern

Master’s thesis

ABOUT US

Graduate
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FACTS CONTACT POSSIBILITIES

CAREER OPPORTUNITIES

PwC er et ledende globalt kompetansehus som bidrar med kunnskap, innsikt og 
verdiskapning. I Norge har vi 28 kontorer spredt over hele landet. Vi ønsker å hjelpe 
deg der du er, og forstå din virksomhets rammevilkår og verdikjede. 

Vi har vært en pioner i vår bransje helt siden vi startet opp for om lag 150 år siden. 
Det handler om å flytte grenser, om å ville litt mer. Hver dag!
Med de beste hodene lokalt og globalt hjelper vi din virksomhet med rådgivning, 
revisjon, økonomi og juridiske tjenester. 

Få karrieren du ønsker deg!

Trigges du av tanken på å bidra til å løse viktige samfunnsproblemer, side om side 
med fageksperter?

Vi i PwC jobber med 
teknologi, revisjon, rådgivning 
og transaksjon. 28 kontorer 
bla i Stavanger, Egersund og 
Haugesund

www.pwc.no 
Instagram @ pwcnorge

ABOUT US

KARRIEREDAGEN

Metnor porgram



FACTS CONTACT POSSIBILITIES

CAREER OPPORTUNITIES

I Norconsult utvikler vi morgendagens samfunn ved å kombinere ingeniørfag, 
arkitektur og digital kompetanse. Gjennom nyskaping og innovasjon, og med 
formålet «Hver dag forbedrer vi hverdagen», søker vi stadig etter mer bærekraftige, 
effektive og samfunnsnyttige løsninger. Hvert år løser vi tusenvis av små og store 
oppdrag innen blant annet bygg og eiendom, samferdsel, fornybar energi, vann, 
industri, geo og miljø, arkitektur, samfunn og byutvikling og digitalisering.

Norconsult ansetter hvert år rundt 150 nyutdannede og har over 100 studenter innom 
på sommerjobb. 

5 200 medarbeidere er fordelt 
på rundt 130 kontorer, 
hovedsakelig i Norden. 

www.norconsult.no/karriere Summer intern

Master’s thesis

ABOUT US

Bachelor’s thesis

KARRIEREDAGEN



FACTS CONTACT POSSIBILITIES

CAREER OPPORTUNITIES

Equinor is an international energy company committed to long-term value creation 
in a low-carbon future. Our purpose is to turn natural resources into energy for 
people and progress for society. Equinor’s portfolio of projects encompasses oil and 
gas, renewables and low-carbon solutions, with an ambition of becoming a net-zero 
energy company by 2050. Headquartered in Stavanger (Norway), Equinor is the 
leading operator on the Norwegian continental shelf. We are present in around 30 
countries worldwide.

Could an industry defining challenge be your career defining opportunity? By 2050, 
we aim to become a net-zero company and deliver the energy the world needs 
without contributing to global warming. It’s an ambitious goal and attracting and 
developing the brightest minds will be essential to our success. As a graduate at 
Equinor, you’ll be joining 20,000 colleagues in around 30 countries who are using 
their passion and creativity to help us meet this goal.

We offer a two-year graduate programme including modules/gatherings and on-the-
job learning based on rotations of varying length and scope, according to 
professional background, individual development plan and business needs. 
Applications for our 2023 graduate programme 
will open on August 1st and close on September 5th, 2022. 

Our summer intership programme 2023 postions 
will be posted in October 2022. 
https://www.equinor.com/careers or scan QR-code. 

21,126 employees (2021)
Norwegian state ownership: 
67%
Total revenues: 90,924 USD 
million (2021)

https://www.equinor.com/ Summer intern

Master’s thesis

ABOUT US

Bachelor’s thesis

Graduate
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FACTS CONTACT POSSIBILITIES

CAREER OPPORTUNITIES

Deloitte er et markedsledende selskap som bistår private og offentlige virksomheter, 
slik at de kan realisere sine drømmer og nå sitt potensiale. Deloitte Norge består av 
over 1600 kloke hoder med kompetanse innenfor fem virksomhetsområder: Audit & 
Assurance, Financial Advisory, Consulting, Risk Advisory og Deloitte Advokatfirma. 
Dette gir slagkraften som skal til for å skape en betydningsfull forskjell for klienter og 
samfunnet. 

Våre fagområder:
• Økonomi 
• Finans
• Teknologi 
• Organisasjonsutvikling
• Bærekraft 
• Innovasjon 
• Strategi 
• Revisjon 
• Risikoanalyse

1600 ansatte i Norge fordelt 
på 20 kontorer

www.deloitte.no 
norekruttering@deloitte.no

Summer intern

Graduate

ABOUT US
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FACTS CONTACT POSSIBILITIES

CAREER OPPORTUNITIES

Multiconsult er et av Norges ledende miljøer innen prosjektering og rådgiving med 
kontorer både i Norge og utlandet. Selskapet tilbyr multifaglig rådgivning, design, 
prosjektering, ledelse, prosjektoppfølging, arkitektur, verifikasjon og kontroll - både 
nasjonalt og internasjonalt. 

Konsernet opererer innenfor forretningsområdene: Bygg og Eiendom, Mobilitet og 
Samferdsel, Energi og Industri, og Vann og Miljø. Multiconsult verdsetter unge nye 
medarbeidere som kan tenke nytt, og som tør å utfordre etablerte standarder.

Vi tilbyr gode og attraktive master-, prosjekt- og bacheloroppgaver. I våre sommer-
jobber vil du møte utfordringer, men også oppnå mestringsfølelse. Must sommerpro-
gram skiller seg fra de ordinære sommerjobbene ved at deltagerne blir nøye utvalgt 
til å fylle ulike roller i et prosjektteam. Prosjektteamet jobber med et reelt prosjekt 
gjennom sommeren, under veiledning fra dyktige mentorer.
 
Vi har mål om at hver enkelt medarbeider skal få ut det beste i seg selv, både faglig 
og menneskelig. Vi legger til rette for den enkeltes utvikling, blant annet gjennom 
målrettet kompetanseutvikling, kurs og videreutdanningsveier, permisjoner og støtte 
til doktorgrader. Det tilbys utviklingsmuligheter innen både fag og ledelse.    

Sommerjobber, Must sommerprogram og faste stillinger annonseres på multiconsult.
no/karriere.

Ansatte: ca. 2300 i Norge
Gjennomsnittsalder: 42,7
Kvinneandel: 38%
Kontorer i Norge: 30
Kontorer i Utlandet: 9

must@multiconsult.no

Snakk med oss på stand eller 
besøk multiconsult.no

Summer intern

Master’s thesis

ABOUT US

Bachelor’s thesis
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FACTS CONTACT POSSIBILITIES

CAREER OPPORTUNITIES

I Evidi ser vi utfordringer som en mulighet til å skape verdi. Vi er overbevist om at 
de beste løsningene oppstår i skjæringspunktet mellom god samhandling, riktig 
kompetanse og smart bruk av teknologi. Med en felles, positiv innstilling til endring 
og høye ambisjoner, kan vi få til hva som helst med Microsoft teknologi.

Evidi er en av Norges sterkeste leverandører av Microsoft Dynamics 365 ERP, med 
spesielt fokus på produksjon og prosjekt. Vi leverer hele verdikjeden, både lokalt og i 
skyen, og har fantastiske kunder og spennende prospekter. 

Vi er på utkikk etter talentfulle og hyggelige kolleger med og ser spesielt etter deg 
som kan engasjere og inspirere både kunder og kolleger, og som har et genuint 
ønske om å levere gode og langvarige løsninger for kundene våre. Du er profesjonell 
og pålitelig, og du har stå-på-vilje, og evner å jobbe både selvstendig og i team.

Du vil være med på å skape suksess, gjennom å bidra med din fagkompetanse og 
eget
engasjement. Ønsker et utviklende og godt fellesskap som gjør det inspirerende å 
være på jobb. Blir motivert av å jobbe med interessante og krevende problemstillinger, 
i team og med stor grad av tillit. Vi baserer våre løsninger på Microsoft teknologiene.

Evidi består i dag av 350 
medarbeidere med kontor-
steder i Stavanger/Sandnes, 
Bergen, Tønsberg, Asker Oslo 
og Sarpsborg

www.evidi.no
Andreas Lund
andreas.lund@evidi.no

Graduate

Master’s thesis

ABOUT US

Bachelor’s thesis

KARRIEREDAGEN



FACTS CONTACT POSSIBILITIES

CAREER OPPORTUNITIES

Maritime Trainee er et av de ledende trainee-programmene i Norge, og kombinerer 
arbeidserfaring hos et bransjeledende selskap med et akademisk program 
bestående av fem samlinger i Oslo, Bergen, Ålesund, Singapore, og London. 

Kandidater som blir tatt opp til programmet får muligheten til å jobbe som trainee i 
et maritimt selskap. Gjennom perioden som trainee vil alle få tildelt en mentor med 
erfaring fra industrien. 

Programmets ideelle kandidat har fullført en mastergrad innenfor for eksempel 
teknologi, økonomi, marinteknikk, IT eller juss. Kandidater med inntil fem års arbeids-
erfaring etter fullført mastergradsstudier er også aktuelle for programmet og 
oppfordres til å søke.

Kort oppsummert er programmets innhold: 
- Du jobber daglig for et ledende maritimt selskap  
- Du får tildelt en mentor med bred arbeidserfaring fra industrien 
- Du deltar på fem akademiske fagsamlinger i fem maritime storbyer: Oslo, Bergen, 
Ålesund, Singapore, og London 
- Du blir en del av Maritime Trainee Alumni Network

Maritime Trainee er et av de 
ledende trainee-
programmene i Norge

maritimetrainee@menon.no, 
https://www.maritimetrainee.
no/

Trainee

Mentor program

ABOUT US
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FACTS CONTACT POSSIBILITIES

CAREER OPPORTUNITIES

Total Betong er en nasjonal aktør innen totalentreprenørbransjen. Vi utvikler og 
leverer alle typer bygg og anlegg, og har opparbeidet spisskompetanse innen sette-
fiskanlegg. Vi har oppdrag langs hele Norges kystlinje, fra nord til sør.

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 engasjement. 
Vi er et ungt firma, og mange av de ansatte har kunnet være med på å bygge og 
påvirke arbeidsmiljøet fra starten.

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! Medarbeiderne 
våre beskriver gjerne Total Betong som en trivelig arbeidsplass med allsidig hverdag, 
store muligheter og gode interne relasjoner. 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 morgendagens marked. 

Vi skal bygge sterke relasjoner, nye muligheter og varig stolthet.

Total Betong er alltid på jakt etter flinke, motiverte folk.

Total Betong består av 101 
ansatte, med hovedkontor i 
Bryne på Jæren og avdelings-
kontor i Bodø. 

totalbetong.no
post@totalbetong.no

Trainee

ABOUT US
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FACTS CONTACT POSSIBILITIES

CAREER OPPORTUNITIES

Vi er en ambisiøs, erfaren og fremtidsrettet totalentreprenør som gir kunder og 
leverandører en forutsigbar, oversiktlig og ansvarlig leveranse. Vi tilbyr komplette 
entrepriser fra A-Å, både for nye og eksisterende bygg. Kjernen i vår leveranse er 
spesialkompetanse i prosjektgjennomføring, som resulterer i fremtidsrettede bygg 
iht. kundens forventninger og behov.

Studieretninger som er aktuelle: Master og bachelor-program med relevans til bygg, 
konstruksjon, økonomi og risikostyring. 

Antall ansatte: 35
Kontor: Sandnes
Blant de største aktørene i 
Rogaland på totalentreprise
Omsetning: 500 mnok

endre.kristiansen@herda.no
www.herda.no 

Trainee

Master’s thesis

ABOUT US

Bachelor’s thesis
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FACTS CONTACT POSSIBILITIES

CAREER OPPORTUNITIES

Vår Energi er ett av de største lete- og produksjonsselskapene på norsk sokkel. 
Selskapet opererer fire felt lokalisert i Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen, og 
har i tillegg eierinteresser i 32 partneropererte felt.

Gjennomsnittlig produksjon er 247 000 fat oljeekvivalenter per dag (foepd).

Hvert år rekrutterer vi graduates inn til vårt selskap. 

Vi rekrutterer inn til følgende disipliner: Geoscience, Subsurface, Project and 
procurement, Subsurface engineering, Geoscience engineering, Process 
engineering, Commercial, Finance, HR, Sustainability and safety.

950 medarbeidere
36 felt i produksjon
148 lisenser
247 000 fat oljeeekvivalenter 
daglig

https://varenergi.no/no/ Summer intern

Graduate

ABOUT US
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FACTS CONTACT POSSIBILITIES

CAREER OPPORTUNITIES

CGI ble opprettet i 1976 og er blant de største IT konsulentselskapene i verden. 
Målet er å bygge pålitelige relasjoner gjennom nærhet til kunden og ved å tilby opp-
datert bransje- og teknologikompetanse som imøtekommer kunders og 
innbyggeres nåværende og fremtidige behov. Vi har både dybde og bredde i vår 
kompetanse og vi designer, utvikler, implementerer, vedlikeholder og drifter 
virksomhetskritiske løsninger for våre kunder.

2-årig talentprogram, sommerjobb. Alt av IT/IKT og Indøk-studenter

ca. 80 000 globalt i 40 land. 
ca. 700 i Norge fordelt på 8 
kontorer

cgitalent.com 
renate.aasen@cgi.com

Summer intern

Mentor program

ABOUT US

Graduate
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FACTS CONTACT POSSIBILITIES

CAREER OPPORTUNITIES

Wood er en global leverandør av prosjekt-, ingeniør- og tekniske tjenester til energi- 
og industrimarkedet. Wood gjør prosjektering av nybyggings- og modifikasjonspro-
sjekter onshore og offshore, innen olje- og gassektoren, prosessindustri, subsea og 
for flytende enheter, faste installasjoner og skip. I tillegg leverer vi modifikasjoner, 
reparasjoner og driftsstøtte til anlegg i drift.

Deltidjobb ved siden av studier, fulltidsjobb om du er ferdig utdannet innen 
instrument, automasjon, elektro, struktur, prosess, mekaniske fag mm.

Kontorer i Sandefjord (hoved-
kontor), Bergen, Stavanger, 
Herøya og Oslo. I 60 land og 
40.000 ansatte hvorav 650 i 
Norge. 

cecilie.lervold@woodplc.com Graduate

ABOUT US

KARRIEREDAGEN



FACTS CONTACT POSSIBILITIES

CAREER OPPORTUNITIES

Head Energy er et uavhengig skandinavisk ingeniør- og konsulenthus med 
hovedtyngde innen bygg og infrastruktur, energi og industri. Vi er i dag over 700 
ansatte og har kontorer i Bergen (HK), Stavanger, Oslo, Esbjerg, Odense, Hamburg, 
Gøteborg og Krakow. 

Vi er ansatt-eid, kundefokuserte og vekstorienterte. 
Vår visjon er å bringe ansatte og kunder ett steg foran – one step ahead.

Head Energy tilbyr gode betingelser og jobbmuligheter i store, internasjonale 
selskaper. Vi tar imot et bredt spekter av nyutdannede ingeniører innen bygg & 
anlegg, infrastruktur, og energi. 

Uavhengig, skandinavisk 
ingeniør- og konsulenthus. 
Over 700 ansatte, kontorer på 
8 lokasjoner i 5 ulike land.

Økonomi, teknologi, mar-
kedsføring, HR, juss

Summer intern

Graduate

ABOUT US

Mentor program
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FACTS CONTACT POSSIBILITIES

CAREER OPPORTUNITIES

Asplan Viak er et av Norges ledende rådgivnings-selskaper innen plan, arkitek-
tur- og ingeniørfag, og har bidratt til å forme samfunnet i mer enn 60 år. Vi er alltid 
helhetlige i vår tilnærming og forretningsmodellen vår baserer seg på vår 
kompetanse 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.

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 framtida. Vi 
har flere mulige veier inn i Asplan Viak for deg som er student. Som f.eks. skrive 
masteroppgave for Asplan Viak innen fagområder hvor vi har et spesielt behov for å 
styrke vår kapasitet og kompetanse. Et honorar på kr. 50 000 utbetales ved godkjent 
master og påfølgende ansettelse i Asplan Viak.

1200 ansatte
32 kontorer 
45 % kvinneandel

https://www.asplanviak.no/
jobb-hos-oss/student

Summer intern

Master’s thesis

ABOUT US
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FACTS CONTACT POSSIBILITIES

CAREER OPPORTUNITIES

Karabingruppen er et av Norges forbedrings- og utviklingsmiljø som leverer 
tjenester til kunder over hele landet innenfor kostnadsoptimalisering, prosessforbe-
dring, digitalisering, strategiutvikling og organisasjons/ledelsesrådgivning.

Vi består av mennesker med svært varierende bakgrunn. Vi kommer fra ulike 
sektorer, bransjer og fag. Vi har en omfattende referanseliste fra privat og offentlig 
sektor, og er i dag sterkest representert innenfor olje og gass, energi, telecom og 
offentlig sektor. 

Relevante studieretninger: 
- Applied Data Science  
- Endringsledelse 
- Energi, miljø og samfunn 
- Industriell teknologi og driftsledelse 
- Industriell økonomi 
- Industriell økonomi og teknologiledelse
- Risk Analysis 
- Økonomi og administrasjon.  

Karabin er det ledende for-
bedringsmiljøet i Norge - og 
har kontorer i Oslo, Bergen, 
Stavanger og Trondheim. 

https://www.karabin.no 
https://www.valent.no
https://www.sans.as 
https://www.impello.no 

Graduate

ABOUT US

KARRIEREDAGEN



FACTS CONTACT POSSIBILITIES

CAREER OPPORTUNITIES

SAR er en ledende, global avfallshåndteringspartner og tjenesteleverandør. 

Vi tilbyr Waste Chain Management (WCM), for behandling og håndtering av alle 
typer avfall. Vi gjør avfall til gjenbrukbare ressurser, og skaper en sirkulær økonomi 
som er i tråd med FNs mål nr. 12.

Vi ligger strategisk til langs kysten, fra Stavanger i sør til Hammerfest i nord. Vi har 
kunder fra privat og offentlig sektor. Erfaring fra over et tiår i norsk avfallsmarked har 
gitt oss et solid grunnlag for vår fortsatte ekspansjon, utvikling og videre investering.

SAR tilbyr sommerjobb/summer intern, samarbeid om masteroppgaveskriving og 
traineeprogram/graduate innen områdene miljøfag, økonomi og analyse, salg og 
marked, IT og digitalisering, logistikk, prosessteknikk, HMS og kvalitet, jus og HR. 

SAR har rundt 260 ansatte og 
8 avdelinger langs norske-
kysten.

guro.lunde@sargruppen.no
https://www.sargruppen.no/ 
https://www.linkedin.com/
company/sargruppen/
mycompany/

Summer intern

Master’s thesis

ABOUT US

Graduate
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FACTS CONTACT POSSIBILITIES

CAREER OPPORTUNITIES

Crowe Global er et av verdens største selskaper innen revisjon, regnskap og 
rådgivning. Vi har kontorer verden over, og et stort nettverk av kompetanse innen en 
rekke fagfelt og bransjer.

Hos Crowe Norway finner du engasjerte mennesker som brenner for faget. Som 
medarbeider vil du oppleve et dynamisk og inkluderende miljø, og som del av 
Crowe Global vil du få glede av å samarbeide med kollegaer i hele verden. Hos oss 
ligger alt til rette for din personlige utvikling. 

I Crowe Norway er du i stor grad med på å skape din egen arbeidshverdag, og vil fra 
dag én være en viktig ressurs. Du får mye ansvar og selvstendighet, samtidig som du 
vil samarbeide tett med både partnere og andre medarbeidere. I tillegg til kundear-
beid får du også mulighet til å engasjere deg i forskjellige interne prosjekter – både 
faglige og sosiale.

Når du starter hos oss vil du få tildelt en erfaren fadder som blir din personlige 
støttespiller mens du blir kjent med arbeidshverdagen i Crowe. Underveis vil du ha 
store muligheter for å spesialisere deg innen relevante fagfelt, delta på kurs eller 
bygge videre på utdanningen din.

Over 200 medlemsbedrifter 
globalt
Avdelinger i over 145 land
Tre avdelinger i Norge; Vika, 
Skullerud og Stavanger

christian.hadler@crowe.no
www.crowe.no
LinkedIn: Crowe Norway
Instagram: @crowenorway

Bachelor’s thesis

Master’s thesis

ABOUT US
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FACTS CONTACT POSSIBILITIES

CAREER OPPORTUNITIES

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 Kas-
sel and Hamburg explores for and produces gas and oil in 13 countries worldwide in 
an efficient and responsible manner. 

SPEAD Graduate Program for Explorationists and Engineers. Support to write Master 
Thesis and Summer Jobs.

Today, the company employs 
around 2,500 people world-
wide from over 60 nations. 
Main office in Norway is in 
Stavanger.

wintershalldea.no. 
Enquiries to jobs-norway@
wintershalldea.com.  
Linkedin: wintershalldeah 
https://www.facebook.com/
wintershalldea

Summer intern

Master’s thesis

ABOUT US

Graduate
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FACTS CONTACT POSSIBILITIES

CAREER OPPORTUNITIES

Capgemini er en global leder som bistår kunder med å transformere virksomheter 
gjennom å utnytte mulighetene som finnes innen teknologi. Med 55 års erfaring og 
dyp bransjekunnskap er Capgemini en pålitelig partner som jobber for å realisere 
kundenes ambisjoner innenfor et spekter av tjenester som spenner fra strategi til 
drift, og alltid i takt med den siste utviklingen innen innovasjonsområder som sky, 
data, kunstig intelligens, programvare, digitale ingeniørtjenester og nye plattformer.

“Ignitere er de unge talentene som gir ny innsikt, ideer og engasjement til våre kunder. 
Vi er ivrige etter å lære og vokse i alle aspekter av vår karriere – og det får vi i 
programmet hos Capgemini” – Sitat fra Igniter 2020

Ignite er et skreddersydd utviklingsløp for Graduates i Capgemini. Her vil du få en 
kick-start på karrieren med god oppfølging, og mulighet til å delta på en rekke 
relevante kurs og ta sertifiseringer. Graduate-programmet løper parallelt med prosjekt 
ute hos kunde og gir deltakerne faglig tyngde og en bred forståelse av kultur, 
arbeidsmetodikk, rollen som konsulent og karriereveier i Capgemini.

Capgemini er en ansvarlig og 
mangfoldig organisasjon med 
350 000 ansatte i nesten 50 
land.

www.capgemini.com Summer intern

Graduate

ABOUT US
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FACTS CONTACT POSSIBILITIES

CAREER OPPORTUNITIES

Front Innovation er Norges ledende konsulentselskap innen innovasjonsfinansiering. 
Våre ansatte har en genuin nysgjerrighet for teknologiutvikling, evne til å se mulig-
heter, og proaktivitet på vegne av våre kunders FoU- og energiledelsesprosjekt.

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

Vi tilbyr muligheten for fast ansettelse som konsulent etter endt studie. Vi ser etter 
studenter/nyutdannede innen et spekter av studieretninger, med hovedfokus på 
tekniske fagretninger, industriell økonomi, eller økonomistudenter med en solid 
teknisk interesse og innsikt. Som person må du trives i et ungt, dynamisk og 
ambisiøst miljø i en moderne arbeidsplass.

Vi kan tilrettelegge for muligheten for å kombinere innspurten av studiet med 
deltidsstilling.

Vi teller i dag rundt 30 høy-
kompetente medarbeidere i 
et ungt, dynamisk miljø. Vi har 
kontor i Stavanger sentrum. 

www.frontinnovation.no Graduate

ABOUT US
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FACTS CONTACT POSSIBILITIES

CAREER OPPORTUNITIES

TechnipFMC er et internasjonalt selskap med røtter innenfor olje og gass næringen. 
Vi spesialiserer oss innenfor Subsea og Surface teknologier. Vårt mål: Å forbedre 
verdens energi industri. Hvordan vi gjør det: Ved å konstant oppdatere oss på 
nyheter og utfordringer, samt ha godt samarbeid mellom våre 48 operative land. 
Hos TechnipFMC jobber vi for å gi deg en inspirerende arbeidsopplevelse og 
muligheten til å gjøre en forskjell. 

Vi har stillinger for alle! Ingeniører, Økonomer, Juss, Markedsføring, Digital Design, HR.

20,000 ansatte globalt
2400 ansatte i Norge 
Kontorer i Bergen, Lyskaker, 
Orkanger, Kongsberg og 
Stavanger. 

https://www.linkedin.com/
company/technipfmc/
mycompany/verification/

Summer intern

Master’s thesis

ABOUT US

Mentor program

Graduate
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FACTS CONTACT POSSIBILITIES

CAREER OPPORTUNITIES

Aibel bygger og vedlikeholder plattformer og annen kritisk infrastruktur for energi-
sektoren. Selskapet har en ledende posisjon innen de europeiske havvindnæringene 
og elektrifisering av offshore olje- og gassinstallasjoner og landanlegg. Aibel er en 
av de største leverandørene på norsk sokkel og en totalleverandør av innovative 
og bærekraftige løsninger. Mer enn 4.300 ansatte jobber ved selskapets kontorer i 
Norge, Thailand og Singapore. I tillegg eier Aibel to moderne verft i Haugesund og 
Thailand.

Aibel tilbyr Summer Internship, oppgaveskriving, samt stillinger for Graduates. 
Aktuelle studieretninger vil typisk være realfagsstudier samt økonomi og finans.

4.300 ansatte
8 lokasjoner og 2 verft
6 havvind plattformer under 
bygging
Over 60% av ordrereserven 
er innen fornybar

www.aibel.com, 
LinkedIn: @aibel
Instagram: @aibelnorway
Facebook: @AibelAS

Summer intern

Master’s thesis

ABOUT US

Bachelor’s thesis

Graduate
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FACTS CONTACT POSSIBILITIES

CAREER OPPORTUNITIES

Baker Hughes is an energy technology company that provides solutions for energy 
and industrial customers worldwide. Built on a century of experience and with 
operations in over 120 countries, our innovative technologies and services are taking 
energy forward – making it safer, cleaner, and more efficient for people and the 
planet.

Baker Hughes will be posting summer internships and Trainee/Graduate positions for 
students in September, and they can learn more about these position either online or 
by asking us at our stand.

Baker Hughes is a technology company with several different entities in Norway. Oil 
Field Service (OFS) and Oil Field Equipment (OFE) are located in the Stavanger area, 
with possibilities for all types of engineer students. We have also acquired several 
other technology companies in the recent years with opportunities outside the oil and 
gas field as well. More info on this can be found on our website and LinkedIn.

Baker Hughes as over 54 000 
employees worldwide, with 
more than 1100 employees in 
Norway.

BHNorwaySTEM@bakerhug-
hes.com 
https://www.linkedin.com/
company/bakerhughes 
bakerhughes.com/

Summer intern

Mentor program

ABOUT US

Graduate
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FACTS CONTACT POSSIBILITIES

CAREER OPPORTUNITIES

THREE60 Energy Norway is a Norway-based, high-end engineering and subsurface 
consultancy company consisting of a team of professionals providing project-based 
engineering, consultancy and management services.

The main purpose of the company is to provide the energy industry with objective 
and best-in-class engineering and project management support. 

We believe in Better Energy Together. 

As of today, THREE60 Energy Norway has a large client portfolio of energy service 
companies. We work for more than 20 operators within the oil & gas segment. In 
addition, we have an international network of specialist companies supporting us to 
deliver the best available service to our customers. You can work for us either as an 
employee or hired through own limited companies.

Our main capabilities are within Subsurface, Drilling & Well, Digital Transformation 
and Subsea & Facilities.  

The company consist of 
250 professionals and was 
established in 2011. Offices in 
Stavanger, Bergen and Oslo.

three60energy-norway.com Summer intern

Master’s thesis

ABOUT US

Graduate
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FACTS CONTACT POSSIBILITIES

CAREER OPPORTUNITIES

AS Betong er igjen blitt et begrep når Stangeland Gruppen satser videre og har 
etablert en ny, stor, regional betongentreprenør. Vår kompetanse gir oss en unik 
mulighet til å utføre alt fra mindre og enkle, til store kompliserte og avanserte, 
betongkonstruksjoner. AS Betong søker å bli den ledende betongentreprenøren i 
markedet innen infrastruktur og kompliserte konstruksjoner. Hvor vi finner de beste 
løsningene, både i forhold til ressursbruk, kvalitet og ikke minst miljø og bærekraft

AS 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.

Ansatte: 80 
Gjennomsnittsalder: 36,5år  
Kontor: Sandnes 
Omsetning: 200mill

https://www.as-betong.no
https://www.linkedin.com/
company/81339068/
https://www.facebook.com/
AS-Betong-101059819282230

Summer intern

Master’s thesis

ABOUT US

Graduate

KARRIEREDAGEN



FACTS CONTACT POSSIBILITIES

CAREER OPPORTUNITIES

Der folk ferdes i Norge har Mesta vært før dem. Vi er ute og jobber, høyt og lavt, 
synlig og i det skjulte, for at du skal kunne ferdes så sikkert som mulig. Mesta har ett 
mål; vi skal få folk fram. Endringsviljen vår er sterk, det må den være. Vår jobb er 
tidvis farlig og i stadig større grad også en kamp med naturkreftene. I vårt arbeid 
med å forbinde by, fjord og fjell - knytte distrikter, regioner og landsdeler sammen – 
så er det vi som ser konsekvensene av klimaendringene først. Vi får folk fram. Hver 
dag.

Traineeprogrammet vårt strekker seg over 18 mnd og er delt inn i tre perioder med 
hospitering i ulike forretningsområder og roller, tre ulike steder landet. Programmet 
blir skreddersydd og tilpasset ditt utdannelsesnivå, enten du er i ferd med å fullføre en 
bachelor- eller mastergrad. 

Som trainee vil du få erfaring fra ulike forretningsområder og stabsfunksjoner. Målet 
med traineeprogrammet er at du trer inn i en leder- eller fagspesialiststilling etter endt 
program, der du vil få utnytte erfaringene du har opparbeidet deg

Ansatte: 1700
Årlig omsetning: over 5 
milliarder
Vi holder til over hele landet- 
fra Finnmark til Agder

karriere.mesta.no Trainee

ABOUT US
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FACTS CONTACT POSSIBILITIES

CAREER OPPORTUNITIES

Prosjektil er distriktets største lokaleide rådgivermiljø innen bygg og anlegg med 
totalt 90 ansatte.  

Prosjektil AS er et rådgivende selskap innen bygg og anlegg og leverer i dag 
tjenester innen
• Prosjektadministrasjon
• Prosjektering - byggeteknikk, VVA, utomhus, tekniske fag (RIV og RIE)
• Arealplanlegging
• Risiko og sikkerhet
• Miljø og bærekraft
• Uavhengig kontroll

Prosjektil etablerte i 2021 egen avdeling for miljø og bærekraft. 

Prosjektil søker nyutdannede med master og bachelor innen alle våre fagområder.

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 også eget program for nyutdannede.
Dersom du ønsker å ha praksisperioden din hos oss er det bare å spørre oss om dette.

Vi i Prosjektil ønsker å bli kjent med studentene, og har et mål om at
studentene skal bli kjent med oss. Onsdag 5 oktober kl. 12.30 inviterer vi til det årlige 
bedriftsbesøket. Ta kontakt på standen for mer informasjon/påmelding.

90 ansatte
Kontor i Stavanger og Skien
Kvinneandel: 40 %
Gjennomsnittsalder: 40 år

E-post: student@prosjektil.no
Facebook: facebook.com/
Prosjektil
Web: Prosjektil.no

Bachelor’s thesis

Master’s thesis

ABOUT US
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FACTS CONTACT POSSIBILITIES

CAREER OPPORTUNITIES

Capgemini Invent stiller sterkt i markedet som et management consulting selskap 
med en unik samarbeids- og menneskekultur, tverrfaglig tilnærming, dyp sektor-
kompetanse og -ekspertise. Vi sammarbeider godt med den øvrige Capgemini 
Gruppen for å levere ende-til-ende leveranser til våre kunder.

Capgemini Invent hjelper CxOs å se og bygge organisasjonens neste steg ved å 
kombinere strategi, teknologi, datavitenskap og kreativt design med dyp 
bransjeekspertise og innsikt, for å utvikle nye digitale løsninger og fremtidens 
forretningsmodeller.

Vi tilbyr: Fulltidsstilling i graduate programmet Business Analysis Group (BAG), 
Summer Internship, Management Consulting Workshop (4-dagers workshop på 
Capgemini sitt slott i Paris for å lære om konsulentatbeid)

Våre fagområder: Business Technology, Intelligent & Sustainable Operations, 
Intelligent Industry Data Analytics, Strategy/Corporate Experience, Workforce & 
Organization and Customer Transformation

Hva du kan forvente hos oss?
• Godt og tverrfaglig arbeidsmiljø
• Faglig og personlig utvikling gjennom kurs og mentorprogram
• Samarbeid med markedsledende klienter og erfarne konsulenter
• Bratt læringskurve, tydelig karrierevei og støtte for å utvikle seg
• En kultur som tilrettelegger for muligheten til å påvirke sin egen fremtidige karriere
• Fokus på sosialt samhold, med mange morsomme arrangementer og turer
• Konkurransedyktige betingelser

Capgemini Invent har litt over 
300 ansatte i Norge fordelt på 
kontorer i Stavanger, Bergen 
og Oslo.

Linkedin: @capgemini-invent
capgemini.com
Mail Rekruteringsansvarlig: 
cginvent.no@capgemini.com
Insta: @capgeminiinvent_no 
// capgeministavanger

Summer intern

Graduate
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INDØKS 
Instagram @ indoks

Facebook @ indokerne 

https://www.indoks.no/
https://www.karrieredagen.com/

Kristine Bonnevies vei 25 
4021 STAVANGER


