
 

Er du nyutdannet innenfor Energi og miljø i bygg? 
 

Til vår avdeling i Oslo søker vi deg som er nyutdannet ingeniør/sivilingeniør innenfor energi og miljø i 

bygg.   

 

Som ansatt i Randem & Hübert vil du jobbe i en av landets fremste bedrifter i ventilasjonsfaget, og 

her er vi over 100 trivelige ansatte som ser frem til å jobbe med deg. R&H er i vekst, og du vil få 

muligheten til å jobbe med en rekke spennende byggeprosjekter. Hos oss vil få ansvar for egne 

oppgaver og prosjekter, men du vil alltids kunne søke råd hos dyktige kollegaer.  

 

Dine arbeidsoppgaver vil være: 

- Planlegge, lede og følge opp prosjekter på byggeplass. 

- Prosjektering. 

- Tilbud/tilbudsbearbeidelse. 

- Kontakt og samarbeid med andre R&H-avdelinger. 

 

Vi ser etter deg som: 

- Fullfører ingeniør/siv.ing innenfor VVS / Energi og miljø i bygg våren 2022. 

- Er resultatoriert. 

- Kan kommunisere godt skriftlig og muntlig. 

- Er utadvendt og serviceinnstilt. 

 

I tillegg kan vi tilby: 

- En interessant stilling i et selskap i utvikling og vekst med solid økonomi. 

- Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver med gode utviklingsmuligheter. 

- Kurs og etterutdanning. 

- Gode datasystemer for prosjekt- og økonomistyring. 

- Svært gode pensjons- lønns- og forsikringsforhold.  

- Bil- data- og mobilordning.  

 

Søknad og CV sendes til Anders Ettre (anders@hybra.no). 

 

Uteksaminerte elever fra OsloMet som i dag jobber i R&H skal holde bedriftspresentasjon onsdag 

11. mai kl. 16.00 i P35 (PI556). Bli med og få et innblikk i hvordan det er å jobbe i R&H, ulike 

prosjekter de har hatt, og utforsk hvilke muligheter du har i bedriften. Etter bedriftspresentasjonen 

vil det bli servert mat, og du vil få muligheten til å snakke med de ulike prosjektlederne! 

 

mailto:anders@hybra.no


 

Er du ingeniørstudent og på utkikk etter relevant deltidsjobb? 
 

Til vår avdeling i Oslo søker vi deg som er student innenfor energi og miljø i bygg til vårt trainee-

program. Som Trainee i Randem & Hübert vil du bistå i tre av bedriftens avdelinger samtidig som du 

studerer. Nedenfor er en veiledning til hvordan løpet ditt kan se ut for å lære mer om faget, og vil 

fungere som et opplæringstrinn mot fulltidsstilling etter endt studie. Du kan jobbe så mange dager i 

uken som du har kapasitet til, og vi koordinerer selvsagt arbeidsmengden ved blant annet 

eksamensperioder.  

 

 

Hvilke fordeler gir Trainee-programmet? 

- Du vil få praktisk erfaring, som gir godt læringsutbytte kombinert med teori fra universitetet. 

- Du får en innføring i ulike prosesser i byggeprosjekter, noe som kommer godt med når du 

skal ut i fast arbeid. 

- Du får jobbe gode teknikere/montører som lærer deg det du trenger å vite fra deres ståsted i 

prosjektene. 

- Du får jobbe med våre dyktige prosjektledere og du blir kjent din fremtidige arbeidsplass. 

 

Søknad og CV sendes til Anders Juell (anders.juell@hybra.no) og Aimy Brunstad (aimy@hybra.no). 

 

Uteksaminerte elever fra OsloMet som i dag jobber i R&H skal holde bedriftspresentasjon onsdag 

11. mai kl. 16.00 i P35 (PI556). Bli med og få et innblikk i hvordan det er å jobbe i R&H, ulike 

prosjekter de har hatt, og utforsk hvilke muligheter du har i bedriften. Etter bedriftspresentasjonen 

vil det bli servert mat, og du vil få muligheten til å snakke med de ulike prosjektlederne, deriblant 

ei som fullførte trainee-programmet våren 2021! 
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