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VELKOMMEN TIL KARRIEREDAGEN!
Kjære studenter,
Vi i Karriereforum vil ønske dere
hjertelige velkomne til
Karrieredagen 2020, som
arrangeres den 5. februar 2020.
Målet med denne dagen er å
tilby studentene ved Høgskolen
i Molde en unik mulighet til å
komme i kontakt med
næringslivet, og samtidig få svar
på spørsmål om videre valg og
jobbmuligheter

For oss i Karriereforum er denne
dagen årets store happening, og
det er denne dagen vi jobber mot i
løpet av hele skoleåret. Det
kommer en tid etter studiene, og
nettopp derfor vil vi oppfordre
dere til å utnytte denne dagen for å
få en smakebit på hva som møter
dere i tiden etter endte studier.
Karrieredagen handler om å
forberede seg til hverdagen som
kommer. Arbeidsmarkedet vil alltid
svinge, og det vi være både gode
og dårlige tider. Benytt derfor
muligheten under Karrieredagen til
å starte planleggingen og
forberedelsene til den egen
fremtid.

For noen kan det virke skummelt å
ta kontakt med
bedriftsrepresentantene. Hva skal
man si for å virke overbevisende og
skille seg ut? Det er viktig å huske p
at bedriftene som kommer til
Karrieredagen er der for å møte
dere studenter. De er her for å
møte deg, gi deg råd, og
overbevise deg om at deres bedrift
er den beste å jobbe for. Så senk
skuldrene, snakk med bedriftene,
og lykke til med fremtiden!

Hilsen,
Styret i Karriereforum!

PROGRAM FOR DAGEN
Frokost
09:00 – 10:00
Gratis frokost i kantina

Stand i 90-meterskogen
10:00 – 14:00
Mange bedrifter kommer til å ha stand
i 90-meterskogen

Illusjonist Christian Wedøy
14:00 – 15:00
Underholdning i rom A-1.020

Speed-intervju
15:00
Her blir det mulighet til å gå på intervju
med flere bedrifter

PROGRAM FOR KVELDEN
Mingling
18:00 – 19:00
Case løsning
19:00 – 20:00
30 års markering
20:00 – 21:00
Intervju med tidligere
Karriereforum ledere
Vidar Skaar og Roar Lervik

Komiker Eirik Krokås
21:00

Representerte bedrifter
Karrieredagen 2020
v KPMG AS

v Stendi

v Accountor Molde,

v NTNU

avdeling Eide

Handelsøgskolen

v EY Norge

v PwC

v BDO

v Admento

v Ekornes

v Molde

v Pearl Consulting

Næringsforum

v Consafe Logistics

o Hydro

v Gjensidige

Sunndal

Nordmøre og

o Maritech

Romsdal

o ROR-IKT

v Westport

o Serit

v Omya

o TIBE

Hustadmarmor
v Brunvoll
v Glamox

o Triangel
o Infor

Liste over
bedriftspresentasjoner
11:00 – 11:08

Gjensidige

11:10 – 11:18

Pearl Consulting

11:20 – 11:28

Columbus Norway

11:30 – 11:38

KPMG

11:40 – 11:48

Glamox

11:50 – 11:58

Consafe Logistics

12:00 – 12:08

Molde Kommune

12:10 – 12:18

NTNU Handelshøgskolen

12:20 – 12:28

Westport

12:30 – 12:38

BDO

12:40 – 12:48

Hydro

12:50 – 12:58

Infor

13:00 – 13:08

Maritech

13:10 – 13:18

ROR-IKT

13.20 – 13.28

Serit

UNDERHOLDNING
Dagtid:
Illusjonist
Lord Christian Wedøy
Lord Christian er vist på TV i over
30 land og har over 90 millioner
visninger på YouTube. Han er
dermed en av Norges mest
populære magikere, både på TV og
på internett. Med sitt signaturutbrytershow ved bruk av
melkespann, vil han underholde
oss på Karrieredagen 2020.

Kveldstid:
Komiker Eirik Krokås
Eirik Krokås debuterte som
komiker i 2012 og har på kort tid
utviklet seg til å bli en allsidig og
morsom standup’er som fremkaller
latterbrøl over hele landet.
Humoren til Eirik er ofte personlig
og selvironisk, som han fikk da han
vokste opp på en bondegård på
Askøy med kraftig gressallergi.
Med gode observasjoner og en
herlig formidlingsevne treffer han
et bredt publikum i alle aldre.

KPMG er et internasjonalt nettverk av revisjons- og rådgivingsselskaper med mer enn
219.000 medarbeidere over hele verden i 147 land. I Norge har KPMG om lag 1200
medarbeidere fordelt på 26 kontorer rundt om i hele Norge, med tjenesteområdet innen
revisjon, rådgivning, skatt og avgift, advokattjenester og data & analytics. Representanter
fra KPMGs kontor i Molde vil være å møte på karrieredagen 2020.

Accountor er Nord-Europas største selskap innen regnskap- og rådgivningstjenester. I
Norge er de representert på nærmere 70 kontorer og lokasjoner. På karrieredagen 2020
vil Accountor være representert av deres avdeling i Molde lokalisert på Eide. De har god
rådgivningskompetanse, og bistår deres kunder med det meste innenfor
bedriftsøkonomisk rådgivning, samt IT-kompetanse.

Pearl er den største SAP partneren i Norge, og ble kåret til «Partner of the Year» i 2018. De
leverer både ERP-løsninger og CX-porteføljen til SAP, og er den eneste partneren i Norge
som både er sertifisert på AWS og Mictrosoft Azure innen SAP-tjenester. Pearl Consulting
investerer betydelig i løsninger, metoder og kompetanse innen ulike virksomheter og
industrier. Deres kunder er innen segmentene detaljhandel, engroshandel,
telekommunikasjon, netthandel og produserende virksomheter.

Columbus er et IT-konsulentfirma med over 2000 ansatte over hele verden og 165 i Norge
fordelt på seks lokasjoner: Oslo, Bergen, Tønsberg, Sandefjord, Kristiansand og
Trondheim. De tilbyr utvikling, implementering og vedlikehold av digitale
forretningsløsninger som ERP, e-handel, CRM og applikasjonsforvaltning.

Consafe logistics er den ledende europeiske leverandøren av lagerstyringsløsninger. De
leverer pålitelige, fleksible og smarte løsninger for å skape konkurransefordeler for deres
kunder over hele verden. De består av 400 medarbeidere og bistår deres globale kunder
via datterselskaper i Sverige, Norge, Danmark, Nederland, Polen og Storbritannia.

EY er et internasjonalt selskap med
tjenester innen rådgivning, revisjon,
skatte- og avgiftsrådgivning, og
forretningsjus og transaksjoner. De
hadde i 2019 260.000 ansatte i over 150
land, med hovedkontor i London i
England. I Norge har de
omtrent 1900 ansatte fordelt på 38
kontorer
.

BDO er et internsjonalt rådgivnings- og revisjonsselskap med dypt fotfeste i norsk
samfunns- og næringsliv. I Norge har de over 1500 ansatte og mer enn 70 kontorer over
hele landet. Internasjonalt er BDO til stede i 162 land og teller i overkant av 74.000
ansatte. De har kunder fra de fleste bransjer, i både privat og offentlig sektor.

Ekornes er en norsk møbelprodusent med hovedkontor i Sykkylven i Møre og Romsdal.
De arbeider på samme måte som tidligere generasjoner og ved å kombinere prosesser
som er perfeksjoner gjennom flere tiår med moderne teknikker samt teknologiske
fremskritt fremstiller de luksuriøse produkter av høy kvalitet.

Gjensidige er et ledende nordisk skadeforsikringsselskap notert på Oslo Børs, og har
tilbudt forsikringstjenester i mer enn 200 år. De har rundt 3800 ansatte, og tilbyr
forsikringsprodukter i Norge, Danmark, Sverige og i Baltikum. På karrieredagen 2020 vil
man kunne møte representanter fra deres avdeling i Nordmøre og Romsdal.

Westport er den første store
godshavnen skip fra Europa møter,
gjennom sin kostnadseffektive
varetransport så har de vært et naturlig
valg for varetransport. Westport har som
mål å være fyrtårn innen
logistikkløsninger for sjøtransport, der
pålitelighet, kvalitet, effektivitet,
sikkerhet, miljø og moderne logistikk
løsninger er bærebjelkene i alt de gjør.

Hustadmarmor AS er en bergindustribedrift med virksomheter i Fræna kommune i Møre
og Romsdal. Bedriften produsere bestrykningsstoffer basert på kalk for papirindustrien.
Hustadmarmor framstår i dag som den største, mest moderne og rasjonelle kalkfordeler
for papirindustrien i verden.

Brunvoll-konsernet er en ledende, maritim systemleverandør med høy eksportandel og
god soliditet. Konsernet har lang erfaring med utvikling av fremdrifts- og
manøvreringssystem med tilhørende kontrollsystem til ulike typer fartøy. Det familieeide
konsernet ble etablert i 1902, og har produksjon i Molde, Volda og Dalen. Konsernet har
rundt 360 medarbeidere, og er representert gjennom agentnettverket i 25 land. Brunvolls
visjoner «Trusted World Wide».

Glamox er en ledende leverandør av belysning som tilbyr komplette løsninger for skoler,
helseinstitusjoner, kommersielle og industrielle belysninger, detaljhandel og hotell- og
restaurantvirksomhet. Glamox ble grunnlagt i 1947 og holder nå til i Molde med 459
ansatte.

Stendi er Norges største omsorgs aktør og driver landsdekkende virksomhet innen
barnevern, brukerstyrt personlig assistanse (BPA), bo- og omsorgstjenester, eldreomsorg
og hjelper i hjemmet. Stendig skal være kvalitetslederne i alt de gjør og deres visjon er å
gjøre verden litt bedre, et menneske av gangen. Siden 2019 har Stendi vært en del av
Ambea som er et av Nordens ledende omsorgsforetak.

NTNU Handelshøyskolen ligger på Elgeseter, nært Trondheim sentrum. Med mer enn
1400 studenter er de blant de største utdanningene i landet innenfor økonomi og ledelse.
De tilbyr årsstudium, bachelor-, master-, og doktorgradsutdanning.

PwC er et internasjonalt nettverk av firmaer innen revisjon og rådgivning, med over
250.000 medarbeidere i 158 land. I Norge utføres deres arbeid av over 1700 revisorer,
rådgivere, regnskapsfører og advokater ved de 27 kontorene spredt rundt i landet. På
karrieredagen 2020 vil man kunne møte representanter fra deres kontor i Ålesund.

Admento tilbyr økonomi- og rådgivningstjenester i hele Norge, med spesialkompetanse
på små og mellomstore bedrifter. Deres mål er å hjelpe deg og din virksomhet med å
skape verdier. Dette gjør de gjennom å sørge for at du har kontroll og oversikt over
inntekter og utgifter, men de har også god innsikt og bred erfaring innenfor
forretningsrådgivning som kan hjelpe deg med å se helt nye muligheter. Admento ble
etablert i 2006 og har kontorer på Sunndalsøra, Oppdal, Molde, Støren, Orkanger og
Trondheim.

Molde Næringsforums viktigste oppgaver er å arbeide for vekst i næringsmiljøet, og at
regionen har de kvaliteter som gjør at folk ønsker å bo og arbeid i Molde. De samordner,
koordinerer og arbeider på tvers av bransjer for å fremme næringslivet i Molderegionen
sine interesser. Bedriftene som stiller undre
Molde Næringsforum er Hydro Sunndal,
Maritech, ROR-IKT, Serit Møre, TIBE, Triangel og

Infor.

Styret i Karriereforum 19/20
Leder
Navn: Jan Sindre Heltne
Alder: 22 år
Hjemplass: Volda
Studie: Bachelor i Logistikk og SCM

Nestleder
Navn: Thanusha Sundaralingam
Alder: 23 år
Hjemplass: Ålesund
Studie: Bachelor i Økonomi og
Administrasjon

Økonomiansvarlig
Navn: Håvard Nygård Nese
Alder: 20 år
Hjemplass: Kristiansand
Studie: Årsstudium i Idrett &
Adventure / Bachelor i Sports
Management

Bedriftskontakt
Navn: Hilde Vågan Roaldset
Alder: 20 år
Hjemplass: Tingvoll
Studie: Sports Management

Eventansvarlig
Navn: Karoline Havnsund
Alder: 22 år
Hjemplass: Ålesund
Studie: MSc Petroleum Logistics

Bilde og Videoansvarlig
Navn: Vebjørn Andreas Sele
Alder: 19 år
Hjemplass: Bømlo
Studie: Bachelor i IT og
Digitalisering

Medieansvarlig
Navn: Jonas Aandal
Alder: 25 år
Hjemplass: Molde
Studie: Master i Logistikk

Redaktør
Navn: Trine Balteskard
Alder: 25 år
Hjemplass: Harstad
Studie: Bachelor i IT og
Digitalisering

Styremedlem
Navn: Mathilde Ulrikke Søderholm
Alder: 27 år
Hjemplass: Trondheim
Studie: Master i Samfunnsendring,
Organisasjon og Ledelse

Styremedlem
Navn: Ingvild Haanes Marton
Alder: 23 år
Hjemplass: Tromsø
Studie: Master i Samfunnsendring,
Organisasjon og Ledelse

Styremedlem
Navn: Helene Hassel Fjørli
Alder: 23 år
Hjemplass: Trondheim
Studie: Master i Logistikk

Styremedlem
Navn: Kristine Stenset
Alder: 21 år
Hjemplass: Korsvegen
Studie: Bachelor i Sykepleie

