Sommerjobb – konstruksjonsteknikk
Spenncon har et sterkt faglig konstruksjonsmiljø på om lag 40 ingeniører lokalisert på 4 kontorer i Norge, og
jobber med mange spennende prosjekter både innenfor bygge- og anleggsektoren.
Vi ser etter studenter på bachelor- eller masternivå innenfor konstruksjonsteknikk, bygg. Kandidater som har
spesiell interesse for betongkonstruksjoner vil bli foretrukket, men er ikke et krav.
Spenncon har igjennom en årrekke hatt stor suksess med å tilby sommerjobb til studenter. Vi har mange gode
eksempler på at en sommerjobb i Spenncon, har ført til fast ansettelse etter endt studieløp. Målet med
sommerjobben, er at studentene og bedriften skal få anledning til å bli kjent, samt at studentene skal få
anledning til å anvende teori fra utdanningsløpet i praktiske og i reelle prosjekter hos Spenncon. I
sommerjobben vil du ha kontakt og interaksjon med dyktige kollegaer på tvers av våre avdelinger.
Hovedoppgaver
• Delta i pågående prosjekter, der dimensjonering, 3D-modellering og produksjons- og montasjetegninger er
sentrale oppgaver
• Delta ute i fabrikk og på byggeplass
• Samarbeid og kommunikasjon med tiltakshaver, arkitekter, konsulenter og andre interne avdelinger
Ønskede kvalifikasjoner:
• Student på bachelor eller masternivå, innenfor bygg/konstruksjonsteknikk
• Gode samarbeidsevner
• Har interesse for, og gode evner innenfor statikk og konstruksjonsfagene stål og betong
• Er initiativrik, nysgjerrig og ønsker å lære mer om prefabrikkerte betongelementer
• Arbeider ansvarsbevisst og systematisk
Spenncon kan tilby:
• Et stort og kompetent ingeniørmiljø, der mulighetene for å tilegne seg kunnskap er stor
• En egen mentor
• Utfordrende arbeidsoppgaver i reelle byggeprosjekter
• En blanding av praktisk og teoretiske arbeidsoppgaver som gir innblikk i hele vår verdikjede

Søk på stillingen ved å sende din CV og søknad innen 02.12.2022 til den avdelingen du ønsker sommerjobb og
merk søknaden med stedsnavn du søker sommerjobb.
For mer informasjon rundt stillingen, ta kontakt med Konstruksjonssjef Bjørn Ivar Kleiven på e-post
bjorn.ivar.kleiven@spenncon.no eller tlf.: 909 72 417.
Ved å søke denne stillingen, aksepterer du vår personvernerklæring.
Synes du dette høres spennende ut, send søknad og CV til HR@spenncon.no
NB! Merk søknad i emnefelt med:
Sommerjobb / Fast jobb 2023, og legg til ønsket lokasjon, Hønefoss, Hjørungavåg eller Stavanger.
Les mer om oss på vår hjemmeside: spenncon.no

