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Mer info på:
www.teknologiporten.no

Opportunity day

Program for 
Jubileumsuka

Mandag 5/2:
10:15 - Stand-dag

Tirsdag 6/2:
Hele dagen - Bursdag for DNV GL

Onsdag 7/2:
17:00 - Feiring med Multi consult

Torsdag 8/2:
Prospecti ve

Lørdag 3/2:
18:00 - Galla
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Fremti dens karrieredag

Prospecti ve er en karrieredag utviklet av oss 
i Teknologiporten for å sett e fokus på nye te-
knologier og kommende samfunnsendringer. 
Mens den tradisjonelle karrieredagen er godt 
plassert i nåti den, sikter vi mot et større, mer 
langsikti g perspekti v med Prospecti ve. Kort 
sagt ønsket vi å fi nne opp karrieredagen på 
nytt .
 
Med et slikt mål er det selvfølgelig at vi mått e 
gjøre noe mer enn å bare invitere bedrift er ti l 
å stå på stand. Vi mått e gjøre det større og 
bedre enn noen gang før. Vi endte opp med 
å skape en dag fylt med foredrag, kurs og 
caseløsning: en plattf  orm hvor studenter kan 
møte bedrift er på nye måter, oppdage nye 
karrieremuligheter, og ti legne seg kunnskap 
om retningen verden går i.
Vi skapte det vi med stolthet kaller frem-
ti dens karrieredag.
 
Historien
Det første året vi arrangerte Prospecti ve, 8. 
februar 2016, ble dagen en ubeti nget brak-
suksess. Med verdens første TP-Talks, fore-
drag med Sjur Dagestad, nett verkskurs med 
Nova og en fremti dsdystopisk case om hva 
som skjer når naturkatastrofene inntreff er, 
engasjerte vi totalt over tusen studenter ti l å 
lære, mingle og konkurrere. Både bedrift ene, 
studentene og såklart arrangørene var veld-

ig fornøyde med første gjennomføring av et 
helt nytt  og annerledes arrangement.
I 2017 hadde Prospecti ve det overordnede 
temaet ”Fremti dens hverdag”, hvor vi så 
nærmere på hvordan man må endre levesett  
for å ti lpasse seg nye forbrukerteknologier 
og befolkningsvekst. Programmet besto av 
TP-Talks, kurs med Retro og Visindi, foredrag 
med Christi an N. Madsen og Andreas Wahl, 
og en case som kulminerte i hvordan man 
må leve når anti bioti karesistente pandemi-
er herjer. Suksessen var minst like stor som 
ved første gjennomføring, og lærdommene 
fra fj orårets hjalp oss å gjøre arrangementet 
enda bedre.
I år skal Prospecti ve avholdes for tredje år 
på rad og vi har ingen planer om å senke på 
standarden. Denne gang kan vi skilte med 
navn som Jo Røislien, Sven Mollekleiv og 
Eirik Norman Hansen, i ti llegg ti l den ett erh-
vert berømte kveldscasen og signatur-even-
tet TP-Talks.
 
Tar du utf ordringen?
Temaet for årets Prospecti ve er fremti dens 
Norge og hvordan den fj erde industrielle 
revolusjonen vil påvirke oss. Dett e kaller 
vi ”Norge 4.0”. Ønsker du å lære mer om 
hva Norge bør gjøre i fremti den og hvilke 
satsningsområder som blir vikti ge for in-
geniører? 

Meld på ditt  lag i dag!

Program for Prospecti ve 2018

09:15-10:00 FOREDRAG M/EIRIK NORMAN HANSEN
 Auditorium R8

Eirik Norman Hansen er CEO i Itch Design og ekspert på digitalisering. Han snakker om hvor-
dan fremti dens teknologi kommer ti l å påvirke oss og samfunnet vi lever i.

10:15-12:00 TEKNOLOGIPORTENS TP-TALKS
 Auditorium R7

Teknologiportens ekvivalent ti l det verdenskjente konseptet TED-Talks. Her skal hver av de 
deltakende bedrift ene holde et kort foredrag om spennende prosjekter og fremti dsrett ede 
teknologier. 

13:15-14:00 TALKSHOW
 Auditorium R9

Hvilken teknologi vil defi nere det neste ti året? Hvordan vil mennesker kommunisere i 2050? 
Hvilke problemer står vi overfor? På Prospecti ve: Talk Show kommer vi kanskje litt  nærmere 
svarene.

STANDOMRÅDET
 Realfagsbygget

Parallelt med akti vitetene på dagti d vil alle deltakende bedrift ene være ti lgjengelige 
på standområdet under realfagskanti nen.

KVELDSARRANGEMENT
 Sparebank 1, Banksalen

Hovedatt raksjonen på Prospecti ve er kveldsarrangementet, spekket med foredrag, 
caseløsning, presentasjoner og middag. Meld på ditt  lag og delta på en interakti v og utf or-
drende caseløsning med fl ere av de deltakende bedrift ene, og få muligheten ti l å vinne spen-
nende premier! 

For komplett  
porgram se våre nett sider
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Teknologiporten så sitt  første lys i 2002, 
da linjeforeningene ved det gamle IVT-
fakultetet så behovet for en platf orm for 
tverrfaglige bedrift spresentasjoner. Bedrif-
tene ønsket ikke lengre å møte kun én linje 
ved sine besøk på majesteti ske Gløshaugen. 
Med bakgrunn i arbeidet gjort av Indus-
trivinduet – bedrift skontakten for ti dligere 
maskinlinjen ved NTH, ble så medlemmer 
fra alle linjeforeningene ved IVT-fakultetet 
valgt inn. Lister med navn på bedrift er ble 
hentet fra Teknologibedrift enes Landsforen-
ing (nå Norsk Industri), og store norske in-
dustribedrift er som Kongsberg Automoti ve, 
Shell og FMC Technologies ble invitert ti l 
Gløshaugen.
I 2007 så organisasjonen et behov for samar-
beidspartnere i den hensikt å løft e frem or-
ganisasjonen. FMC Technologies og Schlum-
berger var første hovedsamarbeidspartnere 
for skoleåret 2007/2008. Derett er tok Aker 
Soluti ons over stafett pinnen våren 2012. 
Teknologiporten FOKUS ble etablert i 
2009 med formål om å øke bevissthet 
rundt miljø- og samfunnsansvar blant de 
naturvitenskapelige studentene ved NTNU. 
Ved å avholde egenutviklede arrangementer 
rett et mot miljø og klima forsøker FOKUS 
fremdeles den dag i dag å skape gode og 
kunnskapsbaserte miljøholdninger, slik at 
studentene kan ta disse med seg ut i arbe-
idslivet.

De siste årene har organisasjonen utviklet 
seg med større og større fotf este på campus 
Gløshaugen. Blant annet har antall medar-
beidere vokst fra rundt snaue 20 i 2011 ti l 
50 i 2018.

2012/2013
Skoleåret 2012/2013 tok Thea Valsø Klyn-
derud over ledervervet. For mange er dett e 
skoleåret selve symbolet på da det ble orden 
og styr på Teknologiporten. En systemati sk 
budsjett - og regnskapsprosess kom på plass, 
og statutt ene ble endret for å styrke samar-
beidet med linjeforeningene. DNV GL tok 
fatt  på sitt  første år som samarbeidspartner 
ett er iherdig jobbing fra påtroppende bed-
rift ssjef Mathias Pedersen. Norske Shell ble 
også samarbeidspartner. 

Hydrodagen høsten 2012 ble det første 
virkelig store dags- og kveldsarrangement i 
regi av Teknologiporten. Konsernsjef Svein 
Richard Brandtzæg og Gunhild Stordalen var 
ti lstede da 800 studenter deltok for å lære 
mer om aluminium- og klimaløsninger. Ett er 
presentasjonene var det ti d for spørreleken 
“Vil du bli aluminiumær” med programleder 
Asbjørn Slett emark. På kvelden var det kon-
sert, der Vinni, Alexandra Joner, Lido Lido og 
Madcon sto for underholdningen. 

Teknologiportens 
historie

Ett er en lang periode på Aarhønens gamle 
kontor i andre etasje på Stripa, fl ytt et Te-
knologiporten ti l nye lokaler i Gamle Kjemi, 
like ved siden av Smørekoppen og Hybrida. 
Her ble det både bedre plass og samarbeidet 
med kjære samarbeidspartnere ble tett ere 
enn noen gang. 
Samme høst var det duket for galla på ærver-
dige Britannia hotel i anledning 10 års ju-
bileum. Alle styrene fra linjeforeningene 
ved gamle IVT var ti lstede, og Teknologi-
porten-styret ble drukket heft ig ut gjennom 
en fukti g og vellykket kveld.

2013/2014
Skoleåret 2013/2014 tok bergenseren 
Mathias Pedersen over som leder. Dett e 
året stod det mye på agendaen, og Teknolo-
giporten var blant annet samarbeidspartner 
med UKA. Dett e gav god omtale på campus, 
og hjalp å sett e organisasjonen på kartet som 
en av de virkelig seriøse aktørene på NTNU. 
Dett e åpnet for fl ere samarbeid med ulike 
bedrift er i ett erti den.
DNV GL Opportunity Day ble gjennomført 
for første gang mars 2014, og var en feiring 
av DNVs 150 årsdag, samt fusjonen med 

Germanischer Lloyd (GL). I ett erkant har ar-
rangementet blitt  avholdt hver vår ti l stor 
begeistring for NTNUs studenter.  Dagen var 
et resultat av langsikti g planlegging og tett  
samarbeid mellom Teknologiporten, DNV GL 

og eventselskapet Gyro. Rundt 100 student-
er deltok på en workshop på Samfundet på 
dagti d, der utf ordringer skulle løses i tver-
rfaglige team med studenter fra hele NTNU. 
Temaet var “Arcti c - meeti ng the challenges 
of a new fronti er” og ble ledet av Knut Es-
pen Solberg, norsk oppdagelsesreisende, 
forsker og sivilingeniør fra DNV GL . Vinner-
laget ble kåret på kveldsarrangementet og 
vant en reise ti l Svalbard med hun som har 
fått  kallenavnet “DNV-dama”, Kristi na Dahl-
berg. På campus delte DNV GL ut giga-kake 
for første gang, noe som ble en suksess og 
har blitt  en fast tradisjon i eksamensti den på 
Gløshaugen. På kvelden var 800 studenter 
invitert ti l en moderne bedrift spresentasjon 
på Samfundet med bespisning og god drikke. 
Emilie Nicolas, Kakkmaddafakka og DJ Chris-
ti ne Dancke fra P3 stod for underholdningen. 
Teknologiporten FOKUS hadde også sitt  
første arrangement, ELEMENT6 i Bank-
salen, hvor fokuset var på miljø og bærekraft . 
Her ble det servert alt fra grønne drinker ti l 
grønne tanker. Endelig var FOKUS ordentlig 
i gang! 
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2014/2015
Skoleåret 2014/2015 tok Haugesund Te-
knologiporten med storm da Ragnhild Brek-
ke overtok ledervervet. Endelig ble egne 
daljer anskaff et (i både gull og sølv), og med 
dett e kan man si at Teknologiporten ble an-
erkjent som en “ordentlig” studentorganisas-
jon på NTNU. 
Dett e året ble det superfancy kommunikas-
jonsverktøyet Slack for all intern-kommuni-
kasjon tatt  i bruk. Ett er mye motstand fra de 
som egentlig tenkte at e-post var best, ble 
omsider Slack et enestående verktøy for in-
tern-kommunikasjon. Ingen angret. 
Året bød på mye nytenkning for å løft e det 
interne miljøet ti l nye høyder. Dessuten ble 
et vennskapssamarbeid etablert mellom Bin-
deleddet og Teknologiporten hvor kunnskap 
skulle utveksles og vennskapsbånd skulle 
etableres mellom de to ti dligere rivalene.
Et nytt  og stort prosjekt ble startet denne 
høsten da organisasjonen skulle fornyes 
med ny nett side. Et helt nytt  og moti vert IT-
team tok oppgaven med storm, nye it-pro-
dukter ble tatt  i bruk og en fresh nett side ble 
lansert i slutt en av skoleåret. Hadde det ikke 
vært for at printeren på kontoret var tom 
for papir fra ti d ti l annen, hadde innsatsen 
ti l IT-gruppen dett e året stått  ti l karakter A.

2015/2016
Skoleåret 2015/2016 stod for tur og Amalie 
Holt tok over stafett pinnen som leder. Blant 
de første store ti ngene som ble skrevet i 
stein dett e året - inngikk DNV GL for første 
gang en eksklusiv hovedsamarbeidspartner 
med Teknologiporten. 
Teknologiportens egen karrieredag, Pro-
specti ve, så også dagens lys for første gang 
i februar 2016. Nestleder og Propspec-
ti ve-sjef Espen Malm, sammen med en god 
gjeng på over 20 stykker tok på seg et ekstra 
ansvar og sørget for å ro Prospecti ve i land. 
Karrieredagen ble en suksess, med åpnings-
foredrag av Sverre Gotaas fra Kongsberg 
Gruppen, besøk av Acano, Multi consult, 
BCG, DNV GL og mange fl ere. I ti llegg ble 
det gjennomført en helt spektakulær case-
kveld der ekstremværet tok Trondheim ti l 
uante veier - og studentene fant løsningene 
for fremti den. I ett erti d har Prospecti ve trådt 
frem som en vikti g karrieredag på Gløshau-
gen som bidrar ti l å la bedrift ene løse reelle 
problemsti llinger med studentene. 

2016/2017
Igjen besøkte Teknologiporten vestland-
et, og Midsunds store sønn, Halvor Reiten, 
overtok som leder.
Gjennom mange år har DNV GL og Teknolo-
giporten hatt  et godt samarbeid, og dett e 

året var intet unntak. Igjen signerte DNV 
GL som eksklusiv hovedsamarbeidspartner, 
og var en vikti g brikke for at organisasjonen 
kunne drift es opti malt. I ti llegg ble nye sa-
marbeidsavtaler signert med fl ere bedrift -
er, blant annet NCC, Multi consult og Bane 
NOR.
Store omstruktureringer ble gjort i organi-
sasjonens undergrupper. Mentorordningen 
var blant annet påbegynt fra det foregående 
året, men hadde ikke fått  ordentlig fotf este 
i organisasjonen. Nå ble en ordentlig men-
torgruppe grunnlagt og implementert slik 
at ti dligere medlemmer kunne dele av sin 
kunnskap og erfaring ti l organisasjonen. 
Dett e gav en betydelig økning i (den sosiale) 
kapasiteten.

2017/2018
I år står trøndelag på tronen, og Håvard 
Skanke leder Teknologiporten med stødig 
hånd. Arbeidet med å gi studentene et best 
mulig ti lbud mot næringslivet fortsett er 
for fullt. Dett e er også året hvor Teknolo-
giporten fyller 15 år, og det feires med en 
fullspekket jubileumsuke. 
En ny prosjektgruppe har blitt  etablert, med 
sikte på å gi ut en mobilapplikasjon som skal 
brukes parallelt med organisasjonens nett -
side. I ti llegg lanserer IT-gjengen en ny og 
forbedret versjon av nett siden veldig snart. 

Med intet mindre enn en dobling i antall med-
lemmer med teknisk kompetanse skjer det mye 
spennende på IT-fronten.

Oppsummering
I dag er Teknologiporten en stødig organisas-
jon på Gløshaugen i konti nuerlig vekst. DNV 
GL fortsett er å være eksklusiv hovedsamarbe-
idspartner og bidrar ti l å vekke interesse hos 
studentene ved Gløshaugen. 
Gjennom 15 år har det blitt  avholdt arrange-
menter ti l nytt e for mangfoldet av Teknologi-
portens linjeforeninger, og jobbet for å knytt e 
studenter og næringsliv tett ere sammen. I 
samme periode er det avholdt over 450 bed-
rift sarrangementer - det være seg kurs, fore-
drag, debatt er, case-konkurranser, karriered-
ager eller bedrift spresentasjoner. I overkant av 
33 000 studenter har deltatt , og noen av de har 
bidratt  ti l å drikke over 8000 øl på Graffi  . 
Teknologiportens arbeid og studenters op-
pmøte har resultert i at fl ere millioner kroner 
har blitt  delt ut ti l linjeforeningene ved NTNU. 
Dett e gjør Teknologiporten ti l en vikti g bidrag-
syter. Vår visjon er “oppdag mulighetene!”. 
Mange studenter har fulgt rådet og skaff et seg 
sommerjobber, og fast sti lling ved endt studi-
eti d. 
Takk ti l alle, og ti l DEG - for at dere har bidratt  
ti l å forme det varme, rause og profesjonelle Te-
knologiporten som vi håper vil leve videre de neste 
hundre årene! 
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Kan du fortelle litt  om din reise i DNV GL, 
hvordan endte du opp der du er i dag?

— Jeg begynte i DNV i januar 1991 like 
ett er at diplomen var levert. På denne 
ti den var det store utbygninger av off -
shore innstallasjoner i Nordsjøen og jeg 
startet i en avdeling i DNV som drev 
med å kvalitetsikre marine operasjon-
er slik som tunge løft , slep av lektere 
og installasjon av plattf  ormer. Dett e 
var en fl ott  sted å starte for meg hvor 
jeg fi kk arbeide sammen med erfarne 
sjøkapteiner og ingeniører og fi kk selv 
være ti lstede under de store operas-
jonene når felt slik som Troll, Sleipner, 
Snorre og Draugen ble bygget ut. Jeg 
dro videre ti l Korea i 1995 og bodde og 
jobbet med å godkjenne skipstekninger 
der i 2 år før jeg dro hjem igjen i 1997 og 
fi kk ansvar for å bygge opp et miljø som 
fi kk ansvar med å drive utviklingsakti vi-
tetene for klasse selskapet. De største 
prosjektene var knytt et ti l utvikling av 
risikobaserte regler  og digitalisering av 

Å sveve til topps

arbeidsprosesser og utvikling av ulike  
regneprogrammer. I 2004 gikk turen 
ut igjen denne gang ti l Kina hvor jeg le-
det vår akti vitet i Kina, Hong Kong og 
Taiwan frem ti l slutt en av 2008. Dett e 
var en fantasti sk periode hvor jeg lærte 
mye. Hjemme igjen fi kk jeg ansvar for 
å lede vårt forretningsområde Business 
Assuranse og derett er bygge opp en 
divisjon på Innovasjon og Bærekraft . I 
2013 tok jeg den sti llingen jeg har nå, 
som bærekraft sdirektør for hele konser-
net. Interessen for miljø og bærekraft  
har jeg nok allti d hatt  men den vokste 
spesielt på meg de fi re årene jeg bodde 
i Shanghai og jeg er i dag veldig glad for 
nå å jobbe med dett e på fullti d. 

Du er konserndirektør for bærekraft ig ut-
vikling, hvordan ser en arbeidsdag ut for 
deg? Har det oppstått  noen spesielle ut-
fordringer som CSO i DNV GL?

— Arbeidsdagene mine er heldigvis 
veldig varierte. Grovt sett  deler jeg 

Hang gliding-entusiasten Bjørn Kjærand Haugland er konserndirektør for 
bærekraft  i DNV GL. Han ble uteksamenert fra NTH i 1991. Vi har hørt med ham 
hvordan veien har vært fra student- ti l jobblivet.

ti den mellom: 
1   Å drive interne prosesser og prosjek-
ter som sørger for at vi internt bygger 
kultur, verdier og prosesser som gjør 
oss robuste i forhold ti l bærekraft sut-
fordringer 
2   håndtere ulike partnerskap vi har 
med FN, NGO’er og andre organisas-
joner 
3   utvikle innovasjons og posisjonerings 

prosjekter, oft e sammen med kunder og 
samarbeidspartnere. 

Det har ikke oppstått  spesielle utf or-
dringer knytt et ti l min rolle som CSO i 
DNV GL. Vi har en visjon for selskapet 
om å ha «global påvirkning for en sik-
ker og bærekraft ig fremti d». Det betyr 
at bærekraft  er et perspekti v for alt vi 
gjør, hver dag i hele organisasjonen. Vi 
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er i dag en global virksomhet som driver 
serti fi sering og teknisk rådgivning i over 
20 ulike bransjer i mer enn 100 land. 
Når det skjer så mye innen bærekraft ig 
utvikling er det veldig spennende å 
være med å påvirke utviklingen i rikti g 
retning gjennom å jobbe med kunder 
over hele verden.  

Var du selv engasjert i verv? Hvordan har 
erfaringene derfra hjulpet deg videre i kar-
rieren?

— Jeg begynte med hang gliding i 1980 
mens jeg bodde i Bergen. Jeg var da 15 
år og jeg ble veldig engasjert i fl ygingen 
og brukt all friti d på å fl y.  Jeg ble et-
ter hvert også engasjert i organisering 
av akti viteten både lokalt og nasjonalt 
og hadde ulike styreverv i Bergen Hang 
Gliding Klubb og Norsk Aero Klubb. 
Dett e var nytti  g ballast å ha når jeg kom 
inn i arbeidslivet.

Teknologiske løsninger er i 
stor grad svaret på hvordan 
vi kan snu utviklingen mot 
en bærekraft ig fremti d

I dagens teknologi spiller bærekraft ig 
utvikling en stor rolle. Miljøutf ordringer 
er vikti gere enn aldri før, og dett e får vi 
studenter på NTNU høre mye om. Hvilke 
problemsti llinger var i fokus da du studer-
te? 

— Godt spørsmål. Når jeg tenker ti l-
bake var det jo svært lite klima, miljø 
og bærekraft  på vår læreplan. Vi hadde 
heller ikke mye fokus på samfunnsmes-
sige utf ordringer slik jeg husker det. 
På linjen for marinteknikk i slutt en av 
åtti  årene var vi nok mest opptatt  av å 
forstå sjø belasti ng og struktur respons 
på store off shore konstruksjoner.Vi var 
også veldig nysgjerrig på bruk av PC ba-
serte regneprogrammer.

I hvor stor grad, og hvordan er teknologi 
og bærekraft ig utvikling forenelig? Har du 
noen eksempler?

— I utgangspunktet er dett e veldig 
forenelig ett er mitt  skjønn. Teknologi 
og teknologiske løsninger er i stor grad 
svaret på hvordan vi kan snu utviklin-
gen mot en bærekraft ig fremti d. Et ek-
sempel er transport sektoren og hvor-
dan teknologiutvikling er helt sentralt 
i forhold ti l elektrifi sering av transport 
på land, ti l sjøs og ett er hvert også i 
luft en. Elektrifi sering, automati sering 
og førerløshet muligjøres ved hjelp av 
teknologi og ti lrett elegger for bedre 
ressursutnytt else gjennom for eksem-
pel digitale delingsplatf ormer slik som 
Uber eller eff ekti viserer kollekti v trans-
port gjennom Ruter App’en.

Hvilken siv.ing-linje som er det ”rikti ge val-
get” er et hett  tema i avisene, og det kan 
være vanskelig å fi nne ut hva som passer 
en best. Hva påvirket deg da du valgte lin-
je som student?
 
— Jeg vokste opp med sjø, fi ske og båtliv 

og har allti d vært fasinert av det mar-
iti me. Så den retningen var jeg egent-
lig aldri i tvil om. Jeg ble først skipsin-
geniør på Ingeniør Høyskolen i Bergen. 
Derett er tok jeg siv ing på 2 år på NTH 
i Trondheim. Diplom oppgaven tok jeg 
på det mariti me forsknings senteret ti l 
Norsk Hydro i Bergen. 

Behold nysgjerrigheten inn i 
arbeidslivet

Hva er dine tanker om behovet for tver-
rfaglighet i næringslivet?

— Tverrfaglighet er åpenbart vikti g for 
å løse mange av samfunnstf ordringene 
knytt et ti l bærekraft ing utvikling. Sam-
ti dig er det vikti g men ha personer med 
dybde kunnskap. Så løsningen er jo oft e 
å løse oppgavene i team og nett verk 
hvor en kan sett e sammen ulike kom-
petanser for å få ti lstrekkelig bredde. 

Hva er ditt  beste karriereti ps ti l kom-
mende nyutdannede ingeniører? 

— Det viktgste ti pset mitt  er å ha nok 
bevissthet på at en er nyutdannet men 
ikke ferdig utdannet. Det å beholde 
nysgjerrigheten inn i arbeidslivet er 
det vikti gste for å utvikle seg og ett er-
hvert fi nne oppgaver og roller hvor en 
kan utvikle seg. Når en har valg i form 
av mulige arbeidsgivere eller posis-
joner, tenk allti d hvor du vil lære mest 

og utvikle deg best som fagperson og 
mennesker. Vær positi v, opti misti sk og 
respekter andres synspunkter. Det vil 
allti d være positi vt for karrieren.
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å løse mange av samfunnstf ordringene 
knytt et ti l bærekraft ing utvikling. Sam-
ti dig er det vikti g men ha personer med 
dybde kunnskap. Så løsningen er jo oft e 
å løse oppgavene i team og nett verk 
hvor en kan sett e sammen ulike kom-
petanser for å få ti lstrekkelig bredde. 

Hva er ditt  beste karriereti ps ti l kom-
mende nyutdannede ingeniører? 

— Det viktgste ti pset mitt  er å ha nok 
bevissthet på at en er nyutdannet men 
ikke ferdig utdannet. Det å beholde 
nysgjerrigheten inn i arbeidslivet er 
det vikti gste for å utvikle seg og ett er-
hvert fi nne oppgaver og roller hvor en 
kan utvikle seg. Når en har valg i form 
av mulige arbeidsgivere eller posis-
joner, tenk allti d hvor du vil lære mest 

og utvikle deg best som fagperson og 
mennesker. Vær positi v, opti misti sk og 
respekter andres synspunkter. Det vil 
allti d være positi vt for karrieren.
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Explore your opportunities 
A career with us is different. You will combine 
innovation, technological challenges and  
business with contributions to society in a  
way that few other companies can offer.  
We call that opportunities beyond business.

www.dnvgl.no/careers
www.dnvgl.com

GET UP IN THE 
MORNING?

WHY DO YOU

www.multiconsult/must

MUST
LEARN

Multiconsult skal være et norsk kraftsenter med  
internasjonalt nedslagsfelt i bransjen. Selv om  
vi vurderes som en av de mest attraktive  
arbeidsgiverne, er konkurransen tøff. Som  
student er du nøkkelen til at vi når målene  
våre. Multiconsult verdsetter unge nye  
medarbeidere som kan tenke nytt,  
og vi trenger deg som tør å utfordre  
etablerte standarder.
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