must [Multiconsult

for studenter] er samlebetegnelsen på alle våre
aktiviteter for deg som er
under utdannelse.
I MULTICONSULT BEVEGER VI VERDEN. I over

I MULTICONSULT TAR VI VARE PÅ DEG. Vi sørger

hundre år, i over hundre land, på alle kontinenter
har vi satt våre fotspor. Vår viktigste oppgave er å sørge for ideelle vekstgrunnlag for
prosjektene vi lever av, og for vår viktigste
ressurs - menneskene som utgjør Multiconsult.
Derfor er alt vi tar i, alt vi gjør, grunnfestet i vår
søken etter utvikling og bærekraft for både
samfunnet og den enkelte. Slik blir utfordringene vi løser til store samfunnsmessige muligheter. Slik blir vi i stand til å sprenge grenser
fremfor å gå rundt dem.

for at du blir lyttet til og får utviklet deg. Enten
du er førsteårsstudent eller straks ferdig med
studiene har vi tilbud som gjør deg bedre kjent
med oss. Du får innsikt i det gode arbeidsmiljøet,
mangfoldet av medarbeidere og de utfordrende
arbeidsoppgavene hos Multiconsult. Vi vil ha
en nær kontakt med deg gjennom hele studietiden og de første årene i arbeidslivet.

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

VI ER OPPTATT AV AT du som student skal få

et godt førsteinntrykk av Multiconsult. Så
godt at du velger oss som arbeidsgiver
når du er ferdig med studiene.

I MULTICONSULT
BEVEGER VI VERDEN

Must: Studenter
og nyutdannete i fokus

I Multiconsult har vi mange initiativer
for deg som er student. Målet er istandsetting. Vi ønsker å istandsette deg til
å velge en karriere hos oss ved å tilby
en god og spennende første-erfaring. Du
skal få et positivt og riktig bilde av hvordan
det er å jobbe i Multiconsult.
Gjennom studietiden møter du oss
gjennom Must i mange sammenhenger.
Likevel er det gjennom å jobbe med oss
du lærer Multiconsult best å kjenne. Vi
legger innsats i å tilby gode og attraktive
master- og bacheloroppgaver. Multiconsult
tilbyr også spennende og utfordrende
sommerjobber. I 2015 svarte 99 prosent
av sommerstudentene at sommeren hos
oss ga dem verdifull erfaring.

Våre spesialutviklede Must-sommer
programmer er kanskje det vi er mest stolte
av. Vi tilrettelegger spesialtilpassede
prosjekter og etablerer tverrfaglige
studentteam som jobber i reelle
kundeprosjekter, enten i Norge
eller internasjonalt. Massiv søkerinteresse de siste årene viser
at dette er et attraktivt tilbud.

ISTANDSETTE

MULIGGJORT
AV MULTICONSULT

Gjennom landsledende rådgivning og prosjektering
muliggjør Multiconsult samfunnsutvikling i Norge og
internasjonalt.
MULTICONSULT HAR BIDRATT TIL å muliggjøre samfunnsutviklingen i Norge siden 1908 og vil

prege samfunnsbyggingen også de neste hundre årene. Visjonen vår forklarer det meste:
Bro mellom fortid og fremtid. Norsk Vandbygningskontor i 1908. Ekofisk-tanken i 1970.
Holmenkollen nasjonalanlegg i 2010. Munchmuseet fra 2010. Historien er lang og stolt.
Vi forbindes med høy kvalitet og fremstår som et av landets mest slagkraftige og
attraktive selskap i vår bransje. Med over 2 000 ansatte i Norge og internasjonalt
løser vi i dag komplekse oppdrag innen syv sentrale forretningsområder:
++ Bygg og eiendom
++ Fornybar energi
++ By og samfunn
++ Vann og miljø
++ Olje og gass
++ Samferdsel
+ Industri
For oss handler jobben vår om å se muligheter der andre
ser hindre. Vi skal sprenge grenser der andre fristes til å
gå rundt. Fellesnevneren i prosjektene våre er at de
uten unntak skal bidra til å forbedre liv, vekst og
utvikling.

KARRIERE
HOS OSS
Vi tar rollen som muliggjører seriøst. Våre
medarbeidere sørger for muliggjøringen. Som
student er du sentral for at Multiconsult også
i fremtiden realiserer spennende prosjekter
og samfunnsutvikling. Vi har samtidig forventninger til deg. Vi forventer at du ønsker faglige
utfordringer og tar vare på det viktigste vi har,
kundene våre.
Seks gode grunner til at du bør bli en del av oss:
++ Spennende prosjekter
++ Gode leveranser og sterke fagmiljø
++ Prestisjeprosjekter
++ Anerkjente kunder
++ Ansvar og frihet
++ Balanse mellom jobb og fritid

I tillegg har vi over 2 000 andre grunner. Det
er våre medarbeidere som i høy grad bidrar til
din utvikling gjennom deling av fagkunnskap og
erfaring. Vi gjør alt vi kan for at du trives på jobb
i Multiconsult – hver eneste dag.

«Som student er du svært
viktig for at Multiconsult
også i fremtiden skal kunne
realisere spennende
prosjekt og samfunnsutvikling.»

Karrieremuligheter
– Tverrfaglighet muliggjør vekst
Den beste måten å utvikle seg på er gjennom praktisk
erfaring fra ulike fag- og kompetanseområder. Det bygger
din fremtidige karriere hos oss og muliggjør spennende
arbeidsoppgaver med høy læring.
I Multiconsult skal vi ha de beste og mest anerkjente fagspesialistene.
Du bygger din fagkompetanse gjennom arbeid i oppdrag, egne
kompetansenettverk, kursing, men kanskje viktigst; ved å lære
av våre etablerte fagenere. I Multiconsult er det kultur for å
bygge fremtidige fagspesialister, både i spiss og bredde.
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Multiconsult skal være best på ledelse og styring.
Derfor har vi alltid behov for dyktige prosjekteringsledere. I Multiconsult starter vi tidlig å identifisere
og bygge opp talenter innen prosjekteringsledelse
og -styring.

Salg
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Salg vil alltid være viktig for Multiconsult. Vi har
derfor definert dette som en mulig karriere, enten
som markedskoordinator, regional markedsleder
eller markedssjef. Dette er roller som krever god
kunnskap om våre markeder, våre kunder og
våre konkurrenter.

Linjele d

Gode organisasjoner har behov for solid linjeledelse.
Gjennom systematisk læring og utvikling kan du
skape en karriere som linjeleder i Multiconsult. Felles for
alle våre ledere er at de tilbys oppfølging avhengig av
hvor de er i karrieren og vi har egne lederutviklingsprogrammer.
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FAG OG KOMPETANSEOMRÅDER

I Multiconsult jobber vi innenfor et bredt spekter
av fag- og kompetanseområder, for eksempel:
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Akustikk - Støy - Vibrasjon
Anleggsteknikk
Arealplan og utredning
Arktisk, kyst og marin
Automasjon
Avfall og gjenvinning
Baneprosjektering
Bergteknikk
Betongkonstruksjoner
DAK-BIM
Brannsikkerhet
Bygningsforvaltning
Byggeteknikk
Dam og kraft
Eiendomsledelse
Elektroteknikk
Energibruk og bygningsfysikk
Energi- og miljøledelse
Energisentraler termisk energi
Fjernvarme og fjernkjøling
Geoteknikk
Grunn- og laboratorieundersøkelser
IKT & Sikkerhet
Idrettsteknikk
Konstruksjonsteknikk
Kvalitetssikring | KS
Landskap

++ Lysdesign
++ Miljøgeologi
++ Miljøkartlegging og konsekvensutredning
++ Miljøstyring
++ Miljøsanering og riving
++ Prosjektstyring og analyse
++ Risikostyring - RAMS
++ Solenergi
++ Trafikk og transport
++ VA-teknikk
++ Vannkraft - kraftverk - dam
++ Vannressurser og vassdragsforvaltning
++ Vegprosjektering
++ Vindkraft
++ VVS Energi- og klimateknikk
++ Økologi
++ Årsaks- og
virkningsanalyse

GRENSELØSE
MULIGHETER
Over 2 000 medarbeidere, 30-talls nasjonale kontorer og
internasjonal virksomhet i over 100 land. Akkurat som deg søker
Multiconsult alltid nye muligheter.
DET ER I VÅR NATUR Å JAKTE etter prosjekter

med høy kompleksitet. Vår historie, vår posisjon
og vårt internasjonalt anerkjente fagmiljø gjør
at krevende og interessante prosjekter også
søker oss.
Som rådgiver i Multiconsult får du en variert
og spennende hverdag. Vi vektlegger å bygge
din kompetanse for å gjøre deg trygg, så du
kan gi våre kunder unike og faglig solide råd.
Viktigst av alt er å forstå våre kunders behov
og utfordringer. Som nyutdannet i Multiconsult
forventer vi ikke at du kan alt første arbeidsdag.
Vi gir deg ansvar, men du får tett oppfølging fra
fadder, kolleger og ledere. Gjennom konstant
læring og utvikling er det du og din leder som
bestemmer hvor du skal gå.

For Herman Bjørn Smith ble veien inn i
Multiconsult via sommerjobb i Must Energi
2012. Siden fast ansettelse i 2013 er Herman i
dag oppdragsleder innenfor vannkraft. Herman
har opparbeidet seg arbeidserfaring fra både
Norge, Sveits, USA, Liberia og Tanzania for
å nevne noe. Sentralt i hans arbeid er å
ta i bruk og utvikle BIM-modeller og
-metodikk.
Herman har benyttet seg av
de mulighetene han har fått i
Multiconsult. Som nyansatt i
Multiconsult er det kun en selv
som legger begrensninger
på hvor langt man når.

«Det beste med å jobbe i Multiconsult er mange
faglige utfordringer, et godt sosialt miljø, og å jobbe
i et tverrfaglig miljø»
Herman Bjørn Smith [Har jobbet i Multiconsult siden 2013]

«Noe av det flotte med å jobbe i et stort selskap
med både faglig bredde og spisskompetanse er at
læringen aldri trenger å ta slutt. I Multiconsult er du
omringet av dyktige fagpersoner, så om du er
proaktiv, nysgjerrig og oppsøkende styrker du
kompetansen din litt hver dag».
Ingeborg Skarholt Bølviken [Har jobbet i Multiconsult siden 2013]

DER FREMTIDEN
MULIGGJØRES
Det ligger i Multiconsults kultur å gjøre det mulig. Hva vi har
gjort, er det vi har blitt. Hva vi gjør, er det vi blir.
I MULTICONSULT VET VI GODT hvem og hva vi er.

Selskapets forretningsmessige mål baseres på
egenskapene i som ligger i vår muliggjøringskultur :
++ Vi muliggjør gjennom betydningsfulle
prosjekter

Deichmanske Hovedbibliotek var Ingeborg
Skarholt Bølviken sitt aller første oppdrag
i Multiconsult. Som konstruksjonstekniker i
avdeling Bygg og eiendom fikk Ingeborg være
med på spennende beregninger på et signalbygg med svært kompleks geometri.

++ Vi er best i bransjen til å innfri kundenes

++ Vi tenker grønt i alt vi gjør

Ingeborg har i ettertid fått være med på flere
store prosjekter, i tillegg til mindre prosjekter
der hun har fått mye ansvar. Hun er også med
på å lede Must.

Enten du vil jobbe med verdensberømte idrettsarenaer, krevende oljeinstallasjoner eller nyskapende vannkraftverk, får du muligheten hos
oss.

Ingeborg opplever at man i Multiconsult får
dyrket faget sitt, samtidig som man får lov til
å prøve seg på andre områder dersom man
ønsker det.

forventninger
++ Vi er slagkraftig og har de mest
anerkjente fagspesialistene

STRUKTURERT
RELASJONSBYGGER
Multiconsult skal være Norges ledende ingeniørselskap på ledelse
og styring av multifaglige prosjekteringsoppdrag. Kanskje er du
en kommende prosjekteringsleder i Multiconsult?
Bransjen etterspør gode prosjekt- og prosjekteringsledere. Dette bidrar vi med i Multiconsult.
Skal vi være ledende, er det også naturlig å ta
bransjeansvar. Vi satser tungt på intern kompetanseutvikling og tilrettelegger for at ledelse og
styring av oppdrag er en karrierevei internt.
En ledelse med tydelige visjoner. Spennende
oppgaver, utviklingsmuligheter og godt miljø.
Dette var utslagsgivende årsaker til at Håkon
Treu Eriksen valgte Multiconsult. Han har gått
gradene og er i dag en av Multiconsults mest
anerkjente prosjekteringsledere.

Håkon leder og styrer komplekse prosjekteringsoppdrag, ofte prosjekter på flere hundre
millioner. Det stiller store krav til personlige
og faglige egenskaper. Struktur. Ledelse.
Engasjement.
Som prosjekteringsleder er det
Håkons ansvar å koordinere og
samordne alle fagdisipliner slik
at prosjektet leveres til
forventet kvalitet innen
avtalt tid og kost.

«Vær tålmodig, jobb bra og bygg erfaring sten
for sten, så får du resultater. Bruk tid på å bygge
fundamentet – den som yter får det til, og får
de spennende mulighetene»
Håkon Treu Eriksen [Har jobbet i Multiconsult siden 2006]

DER DET SKJER
BANEUTBYGGING, NORGE

Multiconsult planlegger flere av Norges største og viktigste baneprosjekter. Blant
disse bør Dobbeltspor Sandnes – Nærbø, Follobanen, InterCity Haug – Seut –
Halden-grensen, muligheter for etablering av Grenlandsbanen, fremtidig
terminalstruktur for Østlandsområde og videreutvikling av Alnabruterminalen
nevnes.
Samferdsel er et satsningsområde i Norge. Multiconsult har som mål å være
best på bane og vi er på god vei. Samarbeid er viktig for at bransjen skal
klare å realisere de store planlagte utbygningene. Multiconsult har tatt
et initiativ til å løfte hele den norske rådgiverbransjen, blant annet
gjennom vårt årlige Baneseminar. Her møtes hele bransjen for å
presentere status og diskutere relevante problemstillinger og
løsninger.

CAMPUS ÅS, AKERSHUS

På oppdrag fra Statsbygg skal Multiconsult prosjektere
samlokaliseringen av Norges Veterinærhøgskole (NVH)
og Veterinærinstituttet (VI) med Norges miljø- og
biovitenskapelige universitet (NMBU) på Ås.
Prosjektet er svært omfattende da det involverer et vidt
spekter av elementer som skal flettes sammen i et nytt og
brukervennlig campus.
Multiconsults kontrakt gjelder komplett prosjekteringsgruppe som skal utføre planarbeid og utarbeide skisseprosjekt, forprosjekt og detaljprosjekt.

VEIDNES OLJETERMINAL, FINNMARK

For Statoil utførte Multiconsult konseptstudie for ilandføring
av olje fra Johan Casper-feltet i Barentshavet. Etter konseptutviklingsfasen besluttet Statoil å gå videre med det valgte
konseptet om å sammenkoble en flytende produksjonsenhet
(FPU) og en 280 kilometer lang rørledning med et
onshoreanlegg på Veidnes i Nordkapp. Kværner
Engineering var integrert underleverandør.
Multiconsult har verdensledende kompetanse innen arktisk
teknologi og har hatt en sentral rolle i alle norske landanlegg
for olje og gass. Ved siden av fornybar energi, er olje og gass
det området der vi har størst internasjonal virksomhet.

HYDRO KARMØY , KARMØY
MOUNT COFFEE, LIBERIA

Illustrasjon: Hydro

Rehabiliteringen av Mount Coffee kraftstasjon regnes som
hjørnestenen i den Liberiske regjerings målsetning om utvidet
tilgang til bærekraftig, rimelig og pålitelig strøm. Dette er viktigere
enn noen gang med tanke på borgerkrigen og Ebola- epidemien
landet har vært utsatt for.
Kraftverket ble ødelagt under borgerkrigen i Liberia og må bygges
opp på nytt. Prosjektet er svært komplekst med mange grenseflater
som må styres nøye for at prosjektet skal være vellykket.
Multiconsult utfører detaljprosjektering, utarbeidelse av
anbudsdokumenter, kontraktstyring, byggeledelse, samt oppfølging
i garantiperioden etter igangsetting av anlegget.

Hydro har valgt Multiconsult som
samarbeidspartner for sitt pilotanlegg på
Karmøy. Karmøypiloten har som mål å verifisere
verdens mest energi- og klimaeffektive
elektrolyseteknologi.
Dette oppdraget befester Multiconsults
posisjon som en solid samarbeidspartner ved
utbygginger av aluminiumsverk gjennom de
siste 50 årene i Norge. Prosjektet er også
i tråd med Multiconsults visjon om at alle
selskapets industriaktiviteter skal fokusere på
bærekraftige og energibesparende løsninger.
Kontrakten gjelder prosjektering av
rivningsarbeid, ny elektrolysehall, likerettere
og transformatorstasjoner, kraftdistribusjon,
infrastruktur og hjelpesystemer.

KILDEN BARNEHAGE, OSLO
Kilden barnehage skal bevise at det går an å bygge spenstige plusshusbarnehager i
Norge. Dette er et fremtidsrettet prosjekt innenfor bærekraftige bygg, med lavt CO2utslipp og integrert energidesign.
Multiconsult ivaretar følgende fag i prosjektet: byggeteknikk, elektroteknikk, solenergi,
akustikk, brannteknikk, BREEAM-AP, miljø, vann- og avløpsteknikk og geoteknikk.

www.multiconsult.no

