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Bakgrund
Karriärsteget
Idén kom till i början på sommaren 2018. Syftet är att katalogen ska
fungera som ett verktyg och underlätta för er, våra medlemmar, när ni
söker praktik, sommarjobb, traineeprogram, Ex-jobb och anställningen.
Varje företag presenteras med text, bild och kontaktuppgifter.
Arbetsmarknadsutskottet
Utskottets främsta uppgift är att skapa tillfällen för dig som medlem att
komma i kontakt med företagen. Detta sker i form av företagsevent,
exempelvis lunchföreläsningar, och via Karriärsteget. Utöver det ordnar vi
event som är relaterade till inriktning och din karriär, som
alumnföreläsningar, gästföreläsningar och Inriktningskvällen. Vårt arbete
bidrar till en stor del av föreningens intäkter.
Arktis programförening
Vi är en ideell studentförening på Luleå tekniska universitet som riktar sig
till utbildningarna Civilingenjör Arkitektur och Samhällsbyggnad. Vi
anordnar arkitekturinspirerande resor, företagsevent, gäst- och
alumnföreläsningar, fester och en inriktningskväll för våra medlemmar. En
av våra viktigaste grundpelare är utbildningsbevakning för att fungera som
ett stöd för våra medlemmar. Vi driver även fristående projekt som
exempelvis Nolle-kitet och Bokbytardag.

Civilingenjör Arkitektur: Utbildningen kombinerar kunskaper från
byggingenjörer och arkitekter. Innehållet riktar sig främst till arbete i
projekteringsfasen. Det finns två inriktningar; Husbyggnad och
Stadsbyggnad. Vanliga yrken är Projekteringsledare, Projektutvecklare,
Planarkitekt och Konstruktör. En del arbetar även som Arkitekt.

Samhällsbyggnad: Utbildningen ger kurser på grundnivå inom bland
annat datorverktyg och matematik och sedan kurser inom vald inriktning.
Det finns tre inriktningar, samhällsplanering, infrastruktur och teknisk
miljövård. Programmet leder ofta till en karriär inom konsultbranschen,
kommuner, länsstyrelsen eller offentliga myndigheter.

LINK arkitektur
LINK arkitektur är ett av de större arkitektkontoren i Norden med över 470
medarbetare på 15 kontor i Sverige, Norge och Danmark. Våra kontor i
Umeå och Skellefteå har en mycket hög miljöprofil och är helt
klimatneutrala. Kontoren arbetar både med husbyggnad, inredning,
beskrivning och i viss mån med planuppdrag. Här finns särskilt god
erfarenhet från vårdprojekt, skolor och barnomsorg, bibliotek, laboratorier
samt miljöer inom universitets- och högskolesektorn.
Vi vill att våra medarbetare tar för sig och utvecklas! Därför har vi en platt
organisation som tillåter mycket eget ansvar och vi välkomnar ett
personligt arkitektoniskt uttryck. Genom att se möjligheter, spränga
gränser och utveckla goda före-bilder vill vi bidra till en hållbar
samhällsutveckling. Vi skapar rum för bättre liv.
På våra kontor i norr erbjuder vi periodvis praktikplatser samt ibland
möjlighet att göra exjobbet hos oss. Ansök med per-sonligt brev och
portfolio. Till våra andra kontor finns det alltid möjlighet att göra
spontanansökningar. Håll också utkik efter lediga tjänster; vi letar alltid
efter nya talanger!
Kontor:

Umeå, Skellefteå, Lidköping, Falköping,
Trollhättan, Malmö och Stockholm.

Hemsida:

linkarkitektur.com

Kontaktuppgifter:

Torbjörn Windseth

070 651 30 69

torbjorn.windseth@linkarkitektur.se

Trafikverket
Gör karriär hos oss!
Sverige är ett stort, avlångt och glest befolkat land. För att allt ska fungera
måste vi kunna ta oss till varandra. Det handlar om allt från arbetspendling,
släktkalas och fotbollsmatcher till gods som ska levereras och tomater som
ska hamna på tallriken. Här har Trafikverket en avgörande roll. Vi har
ansvaret för att underhålla och rusta upp tiotusentals mil järnväg, vägar och
färjeförbindelser. Samtidigt utvecklar vi hela Sveriges infrastruktur genom
innovativa lösningar som bidrar till att vi kan nå både klimatmålen och
Nollvisionen. Men framför allt ser vi till att minska avstånden mellan
människor, företag, stad och land.

Vi är en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare inom offentlig sektor, och
det kanske inte är så konstigt eftersom det finns många möjligheter hos
oss. Vi är Sveriges största beställare inom anläggningsbranschen, med
kontor över hela Sverige. Hos oss finns över 150 olika yrken med
spännande arbetsuppgifter. Det finns även stora möjligheter att göra karriär
inom organisationen tack vare dess storlek och komplexitet.

För dig som fortfarande studerar kan vi erbjuda sommarjobb och
examensarbete. Eller varför inte söka till vårt spännande traineeprogram?

Kontor:

Finns i hela Sverige
trafikverket.se/jobboframtid

Kontaktuppgifter:

Fanny Edfeldt

0720838879

Fanny.edfeldt@trafikverket.se

NCC
NCC:s vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara
lösningarna. Vi utvecklar, bygger och säljer framtidens miljöer för boende,
arbete samt kommunikation. Vårt arbete genomsyras av våra värderingar;
ärlighet, tillit, respekt och framåtanda. NCC är ett av de ledande nordiska
bygg- och fastighetsutvecklingsföretagen med en omsättning på närmare
55 Mdr SEK och 17 800 medarbetare.
MTP
NCC Master Traineeprogram (MTP) vänder sig till utexaminerade
civilingenjörer med inriktning Väg och Vatten, Samhällsbyggnad,
Lantmäteri, Industriell ekonomi eller civilingenjörer med annan
bygginriktning. MTP är 18 månader och innehåller tre fasta moment,
Produktion, Kalkyl och Inköp. Syftet är att erhålla kunskap om planering,
produktionsuppföljning och styrsystem samt förståelse för
produktionsekonomi.
Kompetensbygget
Kompetensbygget vänder sig till blivande civilingenjörer med inriktning
Väg- och Vatten/Samhällsbyggnad på KTH, Chalmers, LTH och LTU.
Praktik varvas med seminarier och stimulerande erfarenhetsutbyte via
träffar med övriga kompetensbyggare runt om i landet
Sommarpraktik
För studenter som är nyfikna på NCC och vill lära sig mer om oss och vår
verksamhet under sommarlovet
www.ncc.se/jobba-pa-ncc/student/

Kontor:

Nationellt

Hemsida:

ncc.se

Kontaktuppgifter:

Johanna Jonsson, HR-specialist

079-0728230

johanna.jonsson1@ncc.se

TM. Konsult Teknik & Arkitektur
Vi har funnits sen 1966 och har idag ca 100 medarbetare med
verksamhet i Lycksele, Umeå, Örnsköldsvik, Sollefteå, Härnösand,
Kramfors, Sundsvall och Skellefteå. Vårt huvudkontor med
företagsledning finns i Lycksele.
Med kreativ kompetens arbetar vi inom de flesta av byggbranschens
områden; Arkitektur, Inredning, Miljö, Projektledning, Konstruktion,
El, VS, Ventilation, Energi, Styr och Data.
Vårt erbjudande är strategisk projektutveckling med
konkurrensneutralt och brett perspektiv i de för projekten så avgörande
tidiga skedena. Vår strävan är att bygga optimalare, smartare och
miljövänligare varje gång vi kliver in i ett projekt. Vi bidrar till en
arkitektur och design i tiden, med långsiktigt hållbara
lösningar, allt för att skapa ett tydligare mervärde för våra kunder.
Ett bra arbetsklimat är viktigt för oss. Vi vet att våra medarbetare måste
trivas och må bra för att kunna prestera och utvecklas. Vi vill skapa goda
samarbeten genom god gemenskap och engagemang
med öppen och ärlig kommunikation. Därför värnar vi extra om våra
medarbetares hälsa, arbetsmiljö och individuella utveckling.
På TM ska det alltid finnas möjlighet att göra karriär, d.v.s. att avancera
på jobbet, karriärmöjligheterna kan vara både horisontella och vertikala.
Karriärmöjligheterna ska erbjuda mer utmanande arbetsuppgifter, vara
till hjälp för att stärka privatekonomin, öka livsmöjligheterna och utveckla
företaget. Varje anställd ska ha en dokumenterad utvecklingsplan som
tagits fram vid löne-utvecklingssamtalet.

Kontor:

Lycksele, Umeå, Örnsköldsvik, Sollefteå,
Härnösand, Kramfors, Sundsvall och
Skellefteå.

Hemsida:

tm.nu

Kontaktuppgifter:

Jenny Stigedal, HR-ansvarig

0950-23809

jenny.stigedal@tm.nu

Norconsult
Vi är en av Nordens största rådgivare inom samhällsplanering och
projektering. Idag är vi 3350 medarbetare runtom i världen, varav över 650
finns i Sverige.
Vi arbetar med helhetslösningar som bidrar till våra kunders
värdeskapande och framgång. Varje år utför vi ett stort antal uppdrag för
kommuner, statliga verk och privat näringsliv, både nationellt och
internationellt. Vår bredd av samverkande specialister ger oss en fördel
som säkrar att vi kan utföra olika uppdrag med varierande innehåll och
storlek.
Är du på jakt efter ett exjobb, praktik eller första steget mot en
lysande karriär?
Ett aktivt samarbete mellan näringsliv och utbildning ser vi som en
självklarhet. Exjobbet och praktiken är en viktig del av din utbildning. Det
vet vi. Under åren har vi träffat många engagerade studenter. Och några
jobbar hos oss idag. Kanske har du redan träffat någon av våra medarbetare
som gästföreläsare – eller varit på studiebesök på något av våra kontor?

Kontor:

Luleå och Piteå. Totalt finns vi på 22
orter i landet.

Hemsida:

norconsult.se

Kontaktuppgifter:

Magnus Kieri

010-141 87 34

magnus.kieri@norconsult.com

Sveriges Ingenjörer
Vi är intresseorganisationen och fackförbundet som finns för dig som är
ingenjör, vi är partipolitiskt obundna och ickevinstdrivande. Vi är din
trygghet på arbetsmarknaden när du behöver juridisk hjälp, men även när
du behöver rådgivning. Vi är de som förhandlar så att du har bra villkor på
din arbetsplats. Vi fungerar inte bara som stöd för dig personligen utan vi
representerar även dig när du behöver det. Vad kan vi då göra för dig som
student?
Vi sitter idag på den största och bredaste statistiken över vad ingenjörer
idag har i lön. Vi kan hjälpa dig med tips i hur man löneförhandlar, vilka
argument du kan använda och vad andra med din utbildning och erfarenhet
har i lön.
Men vi hjälper dig också att skapa din egen möjlighet till ditt drömjobb.
Hur ska du som ingenjör egentligen skriva ett CV, hur ska ett personligt
brev se ut och hur står du ut i en rekryteringsprocess? Med våra 153 000
ingenjörsmedlemmar så har vi all den informationen du behöver för att
kunna skapa dig din drömframtid.
Vi är Sveriges största ingenjörsnätverk, där du som medlem får tillgång till
massor med event, förmåner och rapporter. Vad sägs som möjligheten att
få gå på studiebesök på ditt drömjobb eller att få möjligheten att träffa
några av Sveriges mest framstående ingenjörer!

https://www.sverigesingenjorer.se/bli-medlem/bli-medlem-student/

Har du frågor om medlemskapet?
Henrik Dahlin

0768-93 33 21

Henrik.dahlin@sveriegsingenjörer.se
https://www.linkedin.com/in/henrik-dahlin/

