Uten UNINETT stopper studiehverdagen

Visste du at…:
… UNINETT sørger for høyhastighetsforbindelser
mellom læresteder og forskningsinstitusjoner i hele
Norge, fra Kristiansand til Svalbard?
… stadig flere av de tjenestene du logger deg på ved
et universitet eller en høgskole i Norge, bruker vår
innloggingstjeneste, Feide?
… universiteter og høgskoler i Norge sparer millioner
av kroner hvert år på våre innkjøpsordninger?
… alle nettadresser som slutter på .no administreres
av UNINETT Norid?
… superdatamaskinene ved universitetene i Norge
drives av UNINETT Sigma?
… alle elever i grunnskolen og videregående skole
innen 2010 vil få en digital identitet fra UNINETT
ABC?

UNINETT har disse verdiene:
• Samfunnsnyttig
• Profesjonell
• Nøytral

UNINETT
NO-7465 Trondheim
Besøksadresse: Abels gate 5 (Teknobyen)
Telefon 73 55 79 00
www.uninett.no
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UNINETT er en ikke-kommersiell virksomhet som eies
av Kunnskapsdepartementet. UNINETT ble etablert som
aksjeselskap i 1993, som en videreføring av et samarbeids
prosjekt mellom universitetene. Vi er i dag et konsern med
cirka 100 ansatte fordelt på fem selskaper som alle jobber
med nasjonale IKT-oppgaver.
• UNINETT AS utvikler og driver det norske forsknings
nettet, som forbinder norske utdannings- og forsknings
institusjoner og knytter dem opp mot internasjonale
forskningsnett.
• UNINETT ABC AS bistår norsk utdanningssektor med
råd og anbefalinger om IKT-løsninger.
• UNINETT FAS AS utvikler og driver felles administrative
systemer for universiteter og høgskoler.
• UNINETT Norid AS er registreringsenheten for
.no-domenet.
• UNINETT Sigma AS administrerer anskaffelse og drift av
nasjonalt utstyr for avanserte vitenskapelige beregninger.

Muligheter i UNINETT

Er du IT-interessert, kreativ og løsningsorientert?
Vi har hele tiden bruk for idérike og dyktige folk til

Sommerjobb og deltidsarbeid

Henrik Austad, student ved NTNU,
Institutt for kybernetikk:
Jeg tror ikke det finnes et firma der jeg kommer til å trives
like godt som jeg gjør i UNINETT. Her har de har tiltro
til at jeg gjør jobben min. Ting jeg sier, blir tatt på alvor og
brukt videre. Jeg får lov til å ta egne valg der jeg mener det
er best, så fremt jeg har en begrunnelse. Dette betyr at
jeg faktisk har noe å bidra med, og for meg er det utrolig
viktig – jeg utgjør en forskjell! De fast ansatte behandler
meg som en likeverdig kollega. Vi jobber mot samme mål, og
de instruksene jeg får oppfatter jeg mer som en diskusjon
mellom kolleger enn som ren veiledning. Dette gjør at jeg
føler meg mer knyttet til UNINETT, jeg tar større ansvar for
oppgavene mine, og det gir meg stor jobbtilfredsstillelse.

Den vanligste inngangsporten til UNINETT er en sommerjobb, men vi kan også tilby muligheter etter dette. Vi ser på
studenter som en stor ressurs og som fullverdige bidrags
ytere i prosjektene de jobber i. Det er derfor muligheter til
å fortsette å jobbe for oss, og mange blir hentet inn som
konsulenter på deltid.

prosjektarbeid, s ommerjobber, konsulentoppdrag
og i faste stillinger. Hos oss får du slippe til i
beslutningsprosessen, og ideene dine og a
 rbeidet ditt
blir verdsatt. Har du en god idé, får du være med i
prosessen fra starten, gjennom utviklingen og til ferdig
produkt. Mange av løsningene som brukes i dag, har

Prosjekt- og masteroppgaver
Som student har du mulighet til å skrive prosjekt- og/eller
masteroppgaven i samarbeid med UNINETT. Vi samarbeider med flere utdanningsinstitusjoner.. Velger du å
skrive oppgave hos oss, får du mye gratis i et miljø av meget
engasjerte medarbeidere som er genuint interessert i hva
du gjør.

en spennende og krevende arbeids-

Karrieremuligheter

plass. Vi har et godt sosialt

UNINETT-konsernet vokser stadig, og har i dag cirka 100
fast ansatte medarbeidere, i tillegg til studenter og andre
som til enhver tid er engasjert inn i virksomheten. De fleste
jobber innenfor IKT, men vi har også jurister, pedagoger,
økonomer og andre yrkesgrupper. Vi har ofte interessante
jobber for deg som er forholdsvis nyutdannet, f.eks. egne
trainee-stillinger. Følg med i avisene og på nett.

miljø og engasjerte
medarbeidere med
meget høy
kompetanse.
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studenter vært med på å utvikle. UNINETT er

Utsagn fra andre studenter:
• En naturlig del av jobben er å formidle kunnskap videre.
Dette gir trening i å bearbeide, oppsummere og presentere informasjon på en kortfattet og konsis måte.
• Det er spennende å jobbe med løst definerte problemer
uten en åpenbar løsning. Å måtte løse en oppgave helt
fra bunnen av, uten tilgang til løsningsforslag, er faktisk
utrolig befriende!
• Å jobbe i UNINETT har vært både utfordrende og 
interessant. Jeg har møtt mange kompetente og hyggelige
mennesker, og lært mye, spesielt om nettverk. Det er
helt klart relevant for studiene, selv om jeg har måttet
lære andre programmeringsspråk enn det jeg er vant
med fra skolen.

