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Lederens hjørne
KARRIEREDAGEN 2022
Korona-pandemien har dessverre endret hverdagen til de fleste av oss,
spesielt studentenes. Etter to år har vi
studenter vært gjennom flere smitteverntiltak og perioder med nedstengninger. Digital undervisning har i lang
tid preget vår studiehverdag, men heldigvis er det lys i enden av tunnelen.
Landet har åpnet opp, vi har gått tilbake til fysisk undervisning og som leder
for karrieredagen merker jeg stor trøkk
fra bedriftenes side; de trenger flinke
ansatte, og de trenger mange av dem.
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Hva er karrieredagen?
Karrieredagen er en dag der studenter
får muligheten til å bli kjent med lokale,
nasjonale og internasjonale bedrifter,
en dag der bedrifter blir kjent med sine
fremtidige arbeidstakere/ kolleger og
en dag der universitetet i Agder får vist
frem sine vidunderlige studenter og
universitet. Karrieredagen i år vil foregå
både fysisk på universitetet og digitalt
på Graduateland.

Vi i karrieredag-styret har brukt masse
tid for at denne dagen skal leve opp til
forventningene, og nå er det din tur
som student til å sørge for at du får
mest mulig ut av dagen. Mulighetene er
mange, det er opp til deg å gripe sjansen. Bygg nettverket ditt, knytt kontakt med så mange som mulig, både
gjennom den fysiskemessen og den
digitale messen. Vær nysgjerrig, still
spørsmål, by på deg selv og så håper
jeg at du får stort utbytte av å delta på
karrieredagen.
Jerome Doepoh Dennis

Program Karrieredagen 2022
Beskrivelse
Velkommen v/Leder Karrieredagen
Red Rock CEO presenterer.
Gull (RedRock)
Yousef Hadaoui
Gull (Repstad Anlegg)
Yousef Hadaoui
Gull (AutoStore)
Bedriftspresentasjoner slutt
Pause/ På Gata med Yousef Hadaoui
Åpning av Graduateland/Messeområdet
Sølv (Equinor)
Sølv (GCE Node)
Sølv (Voca)
Sølv (Mesta)
Sølv (Computas)
Sølv (Apidari)
Sølv (PwC)
Sølv (Forsta)
Sølv (Agder Energi)
Sølv (Volue)
Sølv (KPMG)
Sølv (Lyse)
Sølv (Sopra Steria)
Speedpresentasjoner slutt
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11:00-14:55
Mingling   	 
	  	 
12:00-14:30
Mulighet for caseløsning fra bedrift   	 
15:15
Karrieredagen stenger 	 
Konfransier

Yousef Hadaoui
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Humans needed for the
robot revolution
Join us.

Bots, Bins & Brilliant People. Bring on the
future of warehousing.
Hørt om AutoStore?
Nettshopper du? Hvor lang ventetid er innafor før du får hentemelding om pakken din?
Har du tenkt over hvor mye logistikkløsninger har og må fortsette å utvikle seg for å
henge med på denne megatrenden som vi alle er en del av? Har du noen gang kjøpt
noe fra Boozt.com? GetInspired? XXL? Da har du faktisk allerede møtt oss.
AutoStore er pionèrer av kubeformede lagersystemer og verdensledende innen automatisert lagerstyring.
Gjennom å pushe grenser for tenking rundt logistikk, effektivitet og utvikling endrer vi måten varer oppbevares
og håndteres.
AutoStore er et norsk teknologiselskap som har opplevd enorm vekst de siste årene, og vår reise har så vidt
startet. I tillegg til å kunne vise til store bransjekunder som Gucci, Puma, IKEA, Siemens og MedLine, ble
AutoStore i 2019 kåret til Norges første Unicorn, som deﬁnerer en startup verdsatt til over en milliard dollar.
Let’s face it, det er jo ikke robotene og systemet som er det viktigste vi har. Det er folkene <3 I AutoStorefamilien henger verdiene våre høyt – Vi skal være Lean, Transparent & Bold. Hos oss slår disse verdiene ut i
en skyhøy takhøyde, høy grad av åpenhet og transparens.
Vi tar i disse dager imot internship-søknader for sommeren 2022, hvor du vil få ta del I spennende prosjekter
og bli kjent med AutoStore. Vi gleder vi oss også til å publisere annonse for vårt helt ferske graduate program
AutoStore Acceleration Program om kort tid. Et 12 måneders program for lederspirer som vil ta plass i vårt
forsknings- og utviklingsmiljø.

Du kan lese mer og søke på våre åpne stillinger via QR-koden eller på autostoresystem.com/careers
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Red Rock AS is a technology company
delivering intelligent, safe, autonomous
solutions and robotics to marine, transport, and
offshore renewables. We focus on constantly
developing cutting-edge technologies and
transforming the invested efforts into actual
world-changing results.
In October 2021, the Red Rock Group was
acquired by Ocean Infinity Group - the
world-leading marine robotics company.
Red Rock Marine
Red Rock Marine is the leading supplier of
next-generation digital lifting and handling systems for
the offshore wind and marine market. Red Rock Marine
delivers intelligent and connected equipment with
global service and support, using the most innovative
tools and technology that meet the highest standards.
For over 10 years we have accomplished an extensive
track record showing our capability to provide
state-of-the-art load handling systems for ship owners
operating around the whole world.

RedRock.AI
RedRock.AI is established on more than ten years of
expertise in lifting & handling by Red Rock.
The company is driven by creating an impact on the
future with sustainable autonomous solutions.
Our mission is to build autonomous environments that
enable any equipment to cooperate seamlessly
regardless of brand and function. We deliver a secure,
scalable, and cost-efficient platform enabling a variety of
autonomous lifting & handling applications, e.g.
autonomous cranes, forklifts, terminal tractors, and
more.
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Ocean Infinity
Ocean Infinity is a world leading marine robotics
company that has undertaken some of the most
ambitious offshore projects the industry has ever seen.
Using its innovative technology, Ocean Infinity is
transforming operations at sea to enable people and
the planet to thrive. The company operates within a
variety of maritime sectors including energy, science
and research, telecommunications, as well as
government, security and defence. Using the latest
marine robotic technology, Ocean Infinity provides
low-emission solutions including seabed data
acquisition, asset integrity services and geotechnical
sampling.

The headquarters of Red Rock are in Kristiansand, and
the second office is located in St.George, Romania. As a
part of Ocean Infinity Group, we have connected offices
and colleagues in the USA, UK, and Portugal.

Being a part of the Ocean Infinity Group means having
an excellent opportunity to cooperate with more than
600 highly-professional people worldwide, feeling
absolute confidence when facing any challenges.

Red Rock & UiA
Red Rock has always had a strong connection with UiA.
Red Rock was established back in 2009 in a UiA meeting
room, and the name of the company has been inspired
by a well-known local mineral: Grimstad’s granite, which
is also the main mineral of Aust-Agder’s region.
Nowadays, Red Rock has a cooperation
agreement with the University of Agder in several areas
and, among other things, on facilitating students with
both master’s theses and part-time positions.
The CEO of Red Rock, Christoffer Jørgenvåg, is also a
board member of the Faculty of Engineering and
Science at UiA.
Some of the recent UiA graduates and students who are doing
their research and working at Red Rock:

Join our team!
Red Rock is very keen on moving our innovative
technology’s state-of-the-art forward and is always
looking for talented people. Therefore, we would like to
connect with students who are eager to join our team,
providing them with opportunities for full-time
positions, Bachelor and Master’s thesis, PhD research,
and Summer internships.
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Our employees are motivated and creative thinkers,
thriving at Red Rock and Ocean Infinity. We offer an
inspiring and friendly working environment, enabling
our people to push their limits and grow together. Our
employees keep on improving their own skill sets, and
accomplish their greatest ambitions.

It might be your unique chance to influence the future
of green, safe, and efficient operations with us!

Learn more:
•
•
•

Watch our video:

www.oceaninfinity.com
www.redrock.no
www.redrock.ai

info@redrock.no
Kristiansand, 4636, Buråsen 30
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«Vår strategi er å utvikle oss til en landsdekkende entreprenør som utfordrer de tekniske
mest krevende oppdragene i markedet. Vi skal bygge det beste laget og jobbe med de
flinkeste kundene»
						Lars Gunnar Andersen, styreleder
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STANDNUMMER: 56

Våre ansatte har betydelig kompetanse i styring av
komplekse og flerfaglige prosjekter i anleggsfasen, og vi
håndterer alt fra bygging og rehabilitering av kaianlegg til
kraftstasjoner. I krevende og uoversiktlige prosjekter sørger vi
for gode l sninger, fremdrift og kontroll.

KARRIEREDAGEN 2022

I dag er vi en nasjonal aktør med over 140 dyktige og
erfarne medarbeidere, og en stor og moderne maskinpark.
Vi er en ledende leverandør av komplette anleggsprosjekter til
privat personer, næringsaktører og det offentlige.
Vår virksomhet er omfattende, og vi er en totalleverandør til
både små og store prosjekter på land og i sjøkanten.
Målet vårt er ikke å være størst, men å være best innenfor
våre fagområder.

Synes du Repstad Anlegg høres ut som en
spennende arbeidsplass?
Da oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss på telefon eller
e-post. Vi er alltid på jakt etter dyktige medarbeidere og ønsker
henvendelser fra ingeniører, teknikere og fagarbeidere med
erfaring fra vårevirksomhetsområder.
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Fornybar teknologi for fremtiden
KARRIEREDAGEN 2022

I Agder Energi har vi store ambisjoner: Vi skal levere ren energi
for at samfunnet skal fungere, nå og for fremtiden.
- I Agder Energi har vi kraft til å utgjøre en forskjell for samfunnet, kundene og våre medarbeidere. Vi har store vannkraftressurser, medarbeidere med høy kompetanse og ambisjoner om å
bidra til å løse klimautfordringene og skape ny
grønn industri i Norge, sier HR-rådgiver Kirsti Lie,
ansvarlig for arbeidsgiverprofilering i Agder Energi.
Vannkraften er ryggraden i Agder Energi. Vassdragene og kraftnettet i regionen gir kundene strøm og skaper arbeidsplasser,
velferd og store verdier for kommunene som eier selskapet.
Konsernet skal ha lønnsom vekst i en fornybar fremtid.
- Vi gir fart til det grønne skiftet og legger til rette for bærekraftige løsninger og fornybar omstilling for kundene og partnerne
våre. Gjennom å sette vannkraften i arbeid og bidra til å skape
ny, grønn industri i regionen, øker vi vannkraftens verdi samtidig som vi bidrar til arbeidsplasser og verdiskaping i grønne batteri- og hydrogenbedrifter på Sørlandet, sier hun.
Konsernet trenger kapital, kompetanse og konkurransekraft for
å tiltrekke seg de beste partnerne og konkurrere med de største
og beste selskapene i Norge og utlandet.
- Vekst og størrelse vil gi oss enda større kraft til å bidra til å løse
klimautfordringene og skape arbeidsplassene og eksporten
som er nødvendig for å opprettholde velferden i Norge etter oljen, sier Lie.
Agder Energi er opptatt av mangfold i organisasjonen.
For å lykkes med de mål og ambisjoner som er satt, er det behov
for medarbeidere med god kompetanse og kunnskap. Kvinneandelen innen ingeniørfagene er økt de siste årene, og gjennom
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Senioringeniør Rim Abu-Sneimeh t.v., nettingeniør Tore Birger Lien, teamleder Emilie Felix og nettingeniør Robin Kjerulf Narum trives med faglige
utfordringer i et konsern som satser på fremtidens energiløsninger.
Foto: Agder Energi

aktivt mangfoldsarbeid skal den positive trenden fortsette.
- Energibransjen er i endring, og teknologer som forstår forretning blir stadig viktigere. Vi legger derfor vekt på å samarbeide
på tvers i organisasjonen der det er mulig. Teknologer jobber tett
sammen med domeneeksperter for å levere løsninger som gjør
hverdagen enklere og bedre – for alle, avslutter Kirsti Lie.

Secure Solutions

SPA / PWA

Apidari spesialiserer seg på web- og applikasjonsutvikling med base i Grimstad.
Vi designer konverterende nettsider og bygger
dynamiske, raske og justerbare full-stack webapplikasjoner med bla. JavaScript, React og Redux.

Skreddersydde webløsninger

Vi dekker hele IT-tjenestens livssyklus, fra strategi
til implementering og drift. En balansert kombinasjon av banebrytende teknologi og utprøvde
standarder sikrer investeringtrygghet, fra storskala prosjekter til innovative start-ups.
Vårt team har ett felles mål: å hjelpe kundene
våre med å nå sine digitale forretningsmål.

Responsive

CRO

SEO

UX & UI Design

Bli en del av teamet!

Vi vokser raskt, og nå er vi interessert i deg som
kan bli en del av vårt team. Med oss får du
arbeide med moderne plattformer og programmeringsspråk.
Vi jobber etter DevOps prinsippet.
Bli med oss og gjør teknologi til verdi med kreativitet og innovasjon.
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“Takterrasse med
utsikt over byen,
det er digg”
Hei Anders! Hva driver du med om dagen?
Jeg er hos Helsedirektoratet akkurat nå. Selvom jeg er fersk
og kommer rett fra studiene har jeg fått ansvar og oppgaver
tilpasset mine faglige styrker.
Hva er avdelingen NXT?
I NXT får nyutdannede teknologer praktisk erfaring og
oppfølging fra første dag i arbeidslivet. Vi får veiledningen vi
trenger for å jobbe godt i tverrfaglige team.
Hva er det beste med NXT?
Det er absolutt folkene. Det at vi alle er i førstegangsjobb og
derfor i samme situasjon, gjør at det føles trygt å stille alle de
“dumme spørsmålene”. Nå er jeg ute på prosjekt, og da holder
jeg kontakt med de andre i NXT gjennom Slack-kanalen vår og
faglige og sosiale samlinger på kontoret i Akersgata.
Hvordan opplevde du søkeprosessen?
Jeg opplevde at Computas var interessert i å bli kjent med meg
og hvem jeg er som person.
Hva spiser du helst i kantinen?
Stekt søtpotet… det er veldig digg! Jeg pleier å ta mye av det.
Men det finnes mye variert heldigvis. På sommeren tar vi gjerne
med oss lunsjen opp på takterrassen med utsikt over byen.
Vi har tre etasjer med ulike farger i kontorlokalene
i Akersgata.. Hvilken er din favoritt?
Gul! Det er helt klart! Gul etasje er favoritten. Jeg synes det er
den lyseste og friskeste etasjen. Det høres kanskje rart ut, men
der føler jeg meg hjemme.
Når jeg sier Hybrid hverdag, hva sier du da?
Jeg sier frihet! Vi kombinerer hjemmekontor og tid i fellesskap
på kontoret. Jeg liker kombinasjonen og den hybride hverdagen;
det sosiale ved å være på kontoret og slå av en prat ved
kaffemaskinen, men også fredag på hyttekontor… det er lite
som slår det.

12

Hvem:
Anders Gra
A lder :
2 6 år

nå s

Hva:
Ansatt i C
omputas
avdeling N
X T.
Bak grunn:
Master i D
atateknolo
gi NTN

U

3 raske om Computas
Individuelt budsjett til faglig utvikling
Faglig utvikling er høyt prioritert i Computas. De ansatte er
organisert i fagavdelinger, i tillegg til at de kan delta i flere
selvorganiserte fagnettverk internt. Dessuten har alle hvert år
et raust individuelt budsjett til kurs, sertifisering og konferanser,
enten det er i inn- eller utland.
Mulighet til å påvirke
Mulighet til å påvirke: Computas har en flat struktur med
nærhet til ledelse og beslutninger. Ønsker du å engasjere deg,
får du raskt ansvar.
Vi har det gøy sammen!
Konsulent-klubb, startup-klubb, fagnettverk, fagdager og
fagkvelder, hyttetur, cage-ball, klatring, padel, brettspill
mm.. finn din interesse, eller ta initiativ til å starte opp din
favorittaktivitet.

På jobb i det
grønne skiftet.

Uten energi stopper verden opp, men verdens
energisystemer må endres. Finnes det en framtid
der vi sikrer nok energi til alle, samtidig som vi
tar vare på kloden vår? For Thea Elisabeth Skau
var det spørsmål som dette hun ville jobbe med
og derfor valgte hun å ta en bachelor i Fornybar
Energi på UiA.
– Dette er industrien som gir deg mulighet til å
påvirke det grønne skiftet, hvor det er kapasitet
og pengekraft til å gjøre de nødvendige
investeringene, sier Thea som i dag jobber som
vindturbin spesialist i Equinor.
Innen 2050 er ambisjonen at Equinor skal bli et
klimanøytralt selskap. Vi vil levere den energien
som verden trenger, uten at vi bidrar til global
oppvarming. Og for å klare det, trenger vi
mennesker som Thea, som ønsker å gjøre en
forskjell. Mennesker som ser på verdens største
utfordring som en mulighet, og som vet at
samarbeid er avgjørende for at verden skal nå
våre felles mål.

Thea Elisabeth Skau studerte fornybar
energi ved UiA og startet i Equinor i 2021.
Foto: Ole Jørgen Bratland

equinor.com

To get there.
Together
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Bao Vien Ngo is a fellow student from UiA that joined
Forsta while ﬁnishing his master’s degree in ICT. See for
yourself what he had to say:
“I joined the company when I was ﬁnishing the last year of my
bachelor’s degree, in 2018, and I worked part time for a while.
Working at Forsta while ﬁnishing my studies was great because it
allowed me to experience the culture and understand if it made
sense for me to work with the company on the long run.
Now, after ﬁnishing my master’s degree I am proud to say that I joined the company
as a full-time employee, working as a Junior Software Developer at Forsta! We work
daily with the most recent technologies that are in the market and we are able to
improve our skills everyday – either with internal training, that Forsta provides, or,
most recently, at the company hackathons. Working here has been amazing so far,
the people at Forsta are skilled and friendly, and how can you say no to eating a
delicious lunch every day or work with a sea view, at the oﬃce? Exactly, you can’t.”

Dare to try. It’s up to you!
Forsta is always on the lookout for knowledgeable, skillful
people, making the Career Day an important yearly event for
us. Would you also like to combine exciting new technologies
that are of high demand while pursuing a bachelor’s, or even
better, a master’s degree? Then you should come and have a
chat with us at the Forsta stand!
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EN VERDENSLEDENDE
TEKNOLOGIKLYNGE

GCE NODE er en verdensledende teknologiklynge for mer enn 100 høykompetansebedrifter på
Sørlandet. Bedriftene har tradisjonelt vært leverandører til olje og gass, men stadig flere har
beveget seg inn i nye områder, som for eksempel fornybar energi i havrommet.
Bedriftene våre trenger ny kompetanse for å fortsette omstillingen. Ikke bare skal de gjøre oljeog gassindustrien mer bærekraftig, de skal også utvikle havvind og hydrogen, fange CO2 og
utvinne viktige mineraler på havbunnen.

Da trenger vi dyktige mennesker. Mennesker som deg!
Les mer på gcenode.no

Visste du at i KPMG kan du jobbe
med folk som bygger roboter,
etterforsker dataangrep eller utvikler
kunstig intelligens som bidrar til
mindre matsvinn?

Om du velger å starte karrieren hos oss, vil du også være med på å forme fremtidens
næringsliv.
Som nyansatt får du et skreddersydd program som både gir deg faglig påfyll og et sosialt
nettverk — du blir smartere og treffer spennende mennesker. Du vil jobbe i tverrfaglige
team, med store muligheter for å skape den karrieren du ønsker deg. Arbeidsoppgavene
vil bli krevende, samtidig blir du en del av et et kompetansehus som setter mangfold og
bærekraft på agendaen.

Les mer på kpmg.no/karriere

Lyse er et norsk industrikonsern med virksomhet innen energi,
telekommunikasjon og infrastruktur. Konsernet er heleid av 14
kommuner og vår verdiskaping går tilbake til fellesskapet.
Med over 100 års vannkrafthistorie er konsernet 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 og Smartly. Til grunn ligger arbeidet med
bygging og utvikling av samfunnskritisk infrastruktur, som muliggjør elektrifiseringen og digitaliseringen av Norge.
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Ny og
spennende
mulighet

Konsernet med hovedkontor i Stavanger har virksomhet i Norge
og Danmark og teller over 1300 ansatte.
Lyse trenger enda flere kompetente hoder med modige ideer.
Vi kan love at spennende oppgaver innen både fornybar energi
og fiber står i kø for den som blir med oss inn i fremtiden. Gode
vilkår og kjekke kollegaer får du også! Og verdiene vi skaper
sammen, kommer alle innbyggerne i våre 14 eierkommuner til
gode.
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Mesta er Norges ledende aktør innen drift og vedlikehold av vei og veielektro, med et
samfunnsoppdrag: Vi får folk fram.
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Mesta er Norges ledende aktør innen drift og vedlikehold av vei og veielektro,
med et viktig samfunnsoppdrag:

Vi får folk fram!
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PSSST!

Book speed
samtale
med en Pw
C-ansatt
på vår stan
d!

Trigges du av tanken om å bidra til å løse
viktige samfunnsproblemer, side om side
med fageksperter?
I PwC kan du jobbe innenfor en rekke
spennende fagområder som teknologi,
revisjon, rådgivning og juss. Vi er ikke
opptatt av hva du studerer, men hvordan
du kan bidra med din kompetanse!

Vi er på stadig jakt etter et mangfold av
mennesker med ulik bakgrunn for å best
kunne imøtekomme våre kunders behov.
PwC er tilstede over hele landet, og har
kontorer på Sørlandet i Kristiansand og
Arendal.

Sjekk våre ledige stillinger
for nyutdannede:

KARRIEREDAGEN 2022
Ønsker du å starte din karriere
på Norges beste arbeidsplass?
Sopra Steria er Norges ledende konsulent
selskap innen digitalisering. Vi er opptatt av at
de som jobber hos oss skal ha det skikkelig bra
på jobb, noe som gjør at vi har blitt kåret til
Norges beste arbeidsplass  fem år på rad!

Skann QRkoden for å
få et innblikk i livet som
graduate i Sopra Steria.
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Det som kjennetegner arbeidshverdagen hos
oss er konstant faglig utvikling, spennende og
samfunnsnyttige prosjekter, morsomme sosiale
sammenkomster og en unik delingskultur.
Høres dette ut som noe for deg?

Core areas of technology development are AI and
computer vision software for use by machines
operating in harsh, uncontrolled environments.

Perception

AI Training

Machine
Control

Remote
Control Room

Digital Twin

Work Order
Management

voca.no | 38 19 83 44 | VOCA AS | Andøyfaret 15 | 4623 Kristiansand

KARRIEREDAGEN 2022

VOCA is an AI technology development company
providing tools for digitalization, remote control and
autonomy, targeted uncontrolled and harsh
environments. We are located in Norway but serve
an international market. Our team members have
extensive experience ranging from technology
development to international business development.

Physics Based
Simulator
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Join us in creating a Sustainable
tomorrow:

Volue is a technology company enabling the green transition. We are working for a more sustainable
future in everything we do, from developing software to providing insight. Our market-leading
products optimise energy production, trading, distribution and consumption, as well as infrastructure
and construction projects. Our mission is to realise a cleaner and more profitable future for our
2,200+ customers and thus the global society. And we do that by being trustworthy explorers
working
together
for a sustainable
tomorrow.
enabling
the green
transition.
What
our colleagues & interns say about working in Volue:

Volue is a technology company
We are working for a more sustainable future in everything we “I wanted to be part of a team that creates new solutions for
As a company, we might be a new player, but we know the game better than most. Founded by some
do, from developing software to providing
insight. Our market- renewable resources. At Volue, I learned a lot because I had real
of the most experienced and innovative technology companies in the industry, Volue's DNA has been
leading products optimise energy production,
trading, distri- responsibilities. I worked in Python to develop more insight into
the transition to sustainable and digital services.
bution and consumption, as well as infrastructure and con- market prices and volatility. This was my first relevant job exstruction projects. Our mission is to realise
cleaner
and
more perience.
I learned about teamwork and, also, about the future
Join usa in
creating
a Sustainable
tomorrow:
profitable future for our 2,200+ customers and thus the global of energy.”
We would
love to hear
from you, whether you are a student, recent graduate, or an experienced
society. And we do that by being trustworthy
explorers
working
from
varietyfeeling
of backgrounds
and would
have many
different
skills.
together for a sustainable tomorrow. professional. Our employees come
“I had
a astrong
that Volue
fit me.
I want
to We
build
also offer trainee programs for tomorrow’s developers and new talents. Volue has offices in several
products that create a sustainable future. During the internslocations in Norway, the Nordic region, and Europe.
As a company, we might be a new player, but we know the game hip, I got a lot of technical knowledge about the power grid,
better than most. Founded by some ofForthe
most
experienced
data analysis. Working in a multidisciplinary
more
information
visit us atnetwork
our standflow
or atand
https://www.volue.com/careers
and innovative technology companies in the industry, Volue’s team gave me insight into multiple fields and work environDNA has been the transition to sustainable
services.
Whatand
our digital
colleagues
& interns ments.”
say about working in Volue:
“I wanted to be part of a team that creates new solutions for renewable resources. At Volue, I
Join us in creating a Sustainable tomorrow:
learned a lot because I had real responsibilities. I worked in Python to develop more insight into
We would love to hear from you, whether
you are a student, remarket prices and volatility. This was my first relevant job experience. I learned about teamwork
cent graduate, or an experienced professional. Our employees
and, also, about the future of energy.”
come from a variety of backgrounds and have many different
skills. We also offer trainee programs for“I tomorrow’s
had a strong developers
feeling that Volue would fit me. I want to build products that create a sustainable
and new talents. Volue has offices in several
locations
in Nor- I got a lot of technical knowledge about the power grid, network flow
future. During
the internship,
way, the Nordic region, and Europe. and data analysis. Working in a multidisciplinary team gave me insight into multiple fields and
work environments.”

For more information visit us at our stand or at https://
www.volue.com/careers
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Har du tenkt på dette?
HarArbeidsgivere
du tenkt på dette?
som står på stands i dag er nysgjerrige på studenter og liker å snakke med mennesker. De ønsker
Arbeidsgivere
som
står
er nysgjerrige
på studenter
ogbli
liker
å snakke
medHusk
mennesker.
ønsker
at du tar kontakt,
slikpåatstands
de kani dag
fortelle
om arbeidsplassen
sin og
kjent
med deg.
at dere erDelikeverdige
at du
tar kontakt,
de kan
fortelle
om arbeidsplassen
parter
i møtet. slik
Brukatdagen
godt
og knytt
nye kontakter! sin og bli kjent med deg. Husk at dere er likeverdige
parter i møtet. Bruk dagen godt og knytt nye kontakter!
Vær nysgjerrig – tør å stille spørsmål
VærHva
nysgjerrig
– tørpositive
å stille med
spørsmål
er det mest
å jobbe hos dere?
HvaHva
er det
mest
å jobbe
dere?
jobber
dupositive
med ogmed
hvordan
var hos
din vei
inn i bedriften?
HvaHvordan
jobber du
med
og
hvordan
var
din
vei
inn
ser en typisk arbeidsdag ut, hvilkei bedriften?
arbeidsoppgaver har du?
Hvordan
serfølger
en typisk
ut, hvilke arbeidsoppgaver har du?
Hvordan
derearbeidsdag
opp nyansatte?
Hvordan
følgerordning
dere opp
Hva slags
harnyansatte?
dere med internships og samarbeid om master- og bacheloroppgaver?
HvaHva
slags
ordning
har
dere
med internships
og samarbeid om master- og bacheloroppgaver?
slags rekrutteringsbehov
vil dere ha fremover?
HvaHva
slags
rekrutteringsbehov
dere ha fremover?
legger
dere vekt på vedvilansettelse
av nyutdannede?
HvaHvilke
leggerferdigheter
dere vekt på
ved
ansettelse
av nyutdannede?
betrakter du som viktigst
for å gjøre en god jobb hos dere?
Hvilke
betrakter
dukan
somgjøre
viktigst
for å gjøre
en godfor
jobb
hossjansene
dere? for å få jobb hos dere?
Harferdigheter
du noen tips
til hva jeg
underveis
i studiene
å øke
Har du noen tips til hva jeg kan gjøre underveis i studiene for å øke sjansene for å få jobb hos dere?
Følg (raskt) opp de mest interessante samtalene
FølgNoter
(raskt)
interessante
samtalene du mottar
degopp
navndeogmest
stikkord
på brosjyre/visittkort
Noter
deg
navn
og
stikkord
på
brosjyre/visittkort
LinkedIn – legg til personen du snakket med du mottar
LinkedIn
legg
personen
dudirekte
snakket
Ta med–CV
til til
stand
og lever
tilmed
bedriften.
Send
gjerne
CV
på
mail
og
henvis
til
samtalen
Send gjerne CV på mail og henvis til samtalen
Lykke
til på
medmed
bedriftene!
Lykke
til stands
på stands
bedriftene!

