Spørsmål og svar fra karrierewebinaret
Sommerjobb i Advansia
Dere sier man bør være detaljfokusert og ""fag glad"". Hvordan stiller dere til
karakterer fra studentene til sommerjobb? Ville dere gitt en sjanse til en
student med snitt på D fra første halvår på skolen, deretter kun godkjente fag
grunnet korona (2. klassing sivilingeniør)?
Vi har veldig mange søkere og vi ser etter 4. klassinger som kan være en sommer hos
oss og som vi igjen kan rekruttere etter endt master/sivil studium. Når det er sagt så
er karakterer viktige, men det er bare et av kriteriene vi ser på. Andre ting som er
viktig er et godt søknadsbrev, andre verv man har hatt og annen relevant
arbeidserfaring.
Får man viktige/reelle oppgaver som sommertrainee hos dere?
Du vil få helt selvstendige oppgaver som er viktige for prosjektet. Du vil få en bratt
læringskurve og du vil føle på både mestring og at akkurat ditt bidrag er viktig. Selv
om du får en selvstendig jobb hos oss, vil du ikke føle at du er alene, og teamet rundt
deg vil støtte deg og gi deg input når du trenger det.
Hvordan tar dere imot traineene som kommer ut i prosjektene på sommeren?
Du vil få en mentor som følger deg opp, og du vil bli satt pris på i prosjektet og føle at
du er velkommen. Du blir introdusert for prosjektet og teamet som jobber der, og du
vil få helt klare oppgaver som er dine. Så legges det en plan for arbeidet ditt som din
mentor følger opp og gir deg støtte på. Det er uttalt fra mentorene og andre i teamene
som har hatt sommertraineer at det er veldig fint å få inn sommertraineer. Mye god
energi, nysgjerrighet (ALT er lov å spørre om, jo mer jo bedre) og positivitet følger
med.

Prosjektledelse
Jeg tar både konstruksjonsteknikk og noen prosjektledelsesfag. Jeg har lyst
til å bruke kunnskapen min i Konstruksjonsteknikk de første årene for å få
jobberfaringen innenfor det for så å gå videre til mer prosjektledelse etter
hvert. Hvordan kan man gjøre dette hos dere?
Det er en god plan for å få innsikt fra begge områder. Det beste i så måte er å starte
som nyutdannet hos AFRY med rådgivning/prosjektering (det legges ut ledige stillinger
for nyutdannede før årsskiftet for oppstart neste høst), og jobbe som rådgivende
ingeniør noen år. Så er det det fullt mulig å søke seg over til Advansia når du føler at
tiden er kommet for å prøve det å være operativ ute i byggeprosessen.
Hvor lang tid tar det før man blir selvstendig prosjektleder?
Hos oss kan man veldig raskt bygge seg opp som prosjektleder. Man starter som
byggeleder i et team og vi bygger CV fra prosjekt til prosjekt. Dersom man har et
uttalt ønske om å utvikle seg mot prosjektledelse vil vi sette deg inn som assisterende
prosjektleder når vi ser at du er klar for det. Vi er en organisasjon som er lydhøre for
dine utviklingsønsker, og vil sammen med deg lage en utviklingsplan som er riktig for
deg.
Rådgivende ingeniør
Hva er de viktigste egenskapene til en rådgiver?
Hos AFRY snakker vi mye om relasjonskompetanse. For oss betyr det evnen til å
samarbeide og kommunisere med andre slik at vi sammen kommer frem til det beste
resultatet. Vi er så avhengige av hverandre for å lykkes, og samarbeid er en
suksesskriterie. Lærevillig, nysgjerrig og løsningsorientert er andre egenskaper jeg vil
trekke frem som viktige

Har AFRY sommertrainee-program for rådgivende ingeniører?
Nei, dessverre ikke på nåværende tidspunkt. På grunn av ferieavvikling i juli både for
oss og hos kundene våre, er det utfordrende for oss å kunne tilby relevante oppgaver
og veiledning under sommeren.

Annet

Er det mulighet for å komme inn til intervju dersom man har andre kvaliteter
(erfaring fra verv, lederutdanning i forsvaret og lignende) til tross for at man
ikke nødvendigvis har topp karakterer? Kan dette hjelpe til for å få intervju
hos dere?
Absolutt, det er ikke bare karakterer som er avgjørende. Andre relevante erfaringer og
verv, sammen med personlighet er viktige kriterier.
Hvor mye tid går med på å tegne kontrakter med byggherre og entreprenør?
Det er dedikerte ressurser som jobber med tilbud og kontraktinngåelse, men vi tror på
involvering av den enkelte slik at man får eierskap til leveransen. Det å finne de gode
løsningene sammen med kunden står i fokus, og det vi jobber mest med i løpet av en
arbeidsdag.
Hvordan kan jeg vite hva jeg bør velge av fag og hva jeg bør jobbe med etter
studiene?
Du bør velge de fagene som interesserer deg og som du vet/tenker vil være bra å ha
med seg når du skal ut i jobb. For å finne ut om du passer best til å jobbe som
rådgiver eller som prosjekt-/byggeleder ute er det lurt å gå en runde med seg selv ifht
hva du synes er spennende. Er det å prosjektere og skape gode løsninger i forkant
eller er det å være ute og lede byggeprosessen hvor du og teamet gjennomfører selve
prosjektet fra man starter å bygge til man overleverer til kunde. Ta også kontakt med
folk som jobber med det ene og det andre, spør og grav! De setter pris på det!:)

