
FRA IDÉ TIL 
KARRIERE

Jobb for en av 

Norges største 

entreprenører 

og eiendoms-

aktører!



Bli en del av fremtiden til selskapet vårt!

– Kruse Smith er et familieselskap med lang  
historie og med et sterkt behov for å levere på 
vårt samfunnsoppdrag. 

Vi tenker langsiktig og ønsker å påvirke med  
den kompetansen vi besitter. 

Bærekraft ut over økonomisk bunnlinje er  
naturlig hos oss og inkluderer derfor miljø,  
mennesker og lokalt engasjement. 

For å kunne skape fremtiden sammen lokalt,  
må vi definere og hjelpe til med å løse våre 
globale utfordringer. 

Hos Kruse Smith kan du bli med på å skape 
fremtidens byer, broer, skoler eller hjem på 
en langsiktig og bærekraftig måte! 

Det kan også være greit å tenke på at hos  
Kruse Smith går 10 % av overskuddet fra  
morselskapet til en stiftelse som hjelper  
mennesker til en bedre hverdag.

Sissel Leire, styreleder og eier i Kruse Smith
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– Hvorfor valgte du å arbeide 
i Kruse Smith?

– Jeg hadde hørt at dette er en seriøs og 
solid bedrift. Samtidig kjente jeg noen 
som jobbet her som anbefalte Kruse 
Smith. Under karrieredagene på UIA 
snakket jeg med en daværende trainee. 
Etter å ha vært på intervju var jeg ikke i 
tvil om at dette var plassen for meg. 
 
– Hvilke arbeidsoppgaver er mest 
spennende?

– Er fristet til å skrive alle. Jeg har fått 
lov å være med på og deltatt i det 
meste, men jeg syntes det er ekstra gøy 
med det som gir økonomisk gevinst til 
prosjekter. Alt fra innkjøp til nytenkning 
for å finne de beste og mest effektive 
løsningene. 

– Jeg har også deltatt på flere 
spennende kurs og samlinger, og det 
føles godt å bli satset på! I tillegg er det 
korte avstander mellom “topp og bunn”, 
her sitter du og spiser lunsj sammen 
med konsernledelsen.

– Hvilke personlige egenskaper er 
viktige i jobben?

– Først og fremst kommunikasjon og 
samhandling. Du må kunne jobbe 
i team. Du må også være villig til å 
forbedre og utvikle deg. Det kommer 
hele tiden nye måter å gjøre ting på. 
Og så tror jeg det er en fordel med en 
praktisk bakgrunn.  

– Det føles godt 
å bli satset på

Les hva noen av våre tidligere og nåværende traineer tenker om å jobbe i Kruse Smith

Navn

Eivind Tveit Torsvik

Alder

Født i 1987

Forretningsområde

Entreprenør – Bygg/Byggfornyelse

Bakgrunn

• Fagbrev som tømrer 

• Fagskole Bygg – Grimstad Fagskole

• Bachelor – bygg og 

 konstruksjonsteknikk 

 ved Universitetet i Agder (UiA), 

 Grimstad
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– Hva gjorde at du valgte å begynne  
i Kruse Smith?

– Jeg ønsket en bedrift som ikke var 
redd for å satse på nyutdanna. Å være 
del av et stort konsern gir meg mange 
muligheter.

– Fortell litt om din tid i Kruse Smith?

– Som trainee får du muligheter til å 
prøve deg innen ulike fagområder. Jeg 
har jobbet med prosjektutvikling, og jeg 
har vært med i driftsfasen. Jeg har  
regnet på alt fra store produksjonshaller 
til små boligprosjekter, og jeg har hatt 
prosjekteringsledelse for en boligblokk. 

– Hvilke arbeidsoppgaver er mest 
spennende?

– Variasjonen! Jeg får prøvd så mye 
forskjellig: byggeplassledelse,  

prosjekteringsmøter, byggeplass- 
befaringer, prosjektkalkyler, idéutvikling 
med arkitekt og vernerunder.

– På hvilken måte får du brukt 
utdannelsen din?

– Jeg setter pris på studieteknikkene  
jeg lærte meg. Strukturering av arbeid, 
planlegging og samarbeid med  
kollegaer er de verktøyene jeg bruker 
mest. 

– Hvilke personlige egenskaper er 
viktige i jobben?

– Vær åpen, nysgjerrig og litt tøff.  
Si ”JA” så ofte du bare orker, og utnytt  
at dette er et selskap med utrolig  
mange dyktige mennesker som kan  
lære deg mye. 

– Vær åpen, nysgjerrig 
og litt tøff

Navn
Linn Nyberg

Alder
Født i 1989

Forretningsområde
Entreprenør – prosjektutvikling og drift

Bakgrunn
• Bachelor – byggingeniør  ved Høgskolen i Bergen (HiB) • Master – structural and  geotechnical engineering  ved Griffith University, Australia

Les hva noen av våre tidligere og nåværende traineer tenker om å jobbe i Kruse Smith
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– Hvorfor valgte du Kruse Smith?

– Jeg hadde allerede erfaring fra  
sommerjobb i firmaet. Dessuten er dette 
et anerkjent firma med godt rykte. Jeg 
startet som trainee i juni 2013 med 
forskjellige arbeidsoppgaver på ulike 
prosjekt. Siden april 2015 har jeg jobbet 
som byggeleder – sist på Zarabutikken 
som vi har bygget i Stavanger, og nå på 
Emmaus Barnehage.

– Hvilke arbeidsoppgaver er mest 
spennende?

– Kontakten med underentreprenører og 
egne ansatte er svært viktig. Dessuten 
er det spennende å finne løsninger på 
alle de utfordringer som oppstår på en 
byggeplass, både i forhold til økonomi 
og gjennomføring.

– På hvilken måte får du brukt  
utdannelsen din i jobben?

– Jeg har fått med meg forståelse  
for terminologien i bransjen og  
å finne løsninger på foreliggende  
utfordringer – ikke minst  
økonomistyringen av prosjektene.  

– Hva slags kompetanse og personlige 
egenskaper er viktige i jobben?

– Du må være åpen og mottakelig.  
Du bør også være rolig og ikke bli 
stresset for fort. Gode samarbeidsevner 
trengs, og du må være løsningsorientert 
og beslutningssterk.

– Jeg trives best 
med å finne løsninger 
på utfordringer 
i byggeprosessen

Navn    

Vegard Rosland

Alder
Født i 1987

Forretningsområde  

Entreprenør – byggfornyelse

Bakgrunn
•  Bachelor Bygningsingeniør –  

konstruksjonsteknikk  

ved Høyskolen i Bergen (HiB) 

•  Høyskolekandidat –  toårig 

Økonomi og Administrasjon  

ved BI Bergen

Les hva noen av våre tidligere og nåværende traineer tenker om å jobbe i Kruse Smith
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4 5 6 7Andre halvår
• Videreføring av traineeprogrammet
• Oppfølgingssamtaler
•  Traineesamling – statusgjennomgang,  

del erfaringer med andre traineer
• Kortere hospitering

Tredje halvår
•  Fortsettelse av trainee- 

programmet
•  Lengre hospitering – 2 til 4 

uker i annen avdeling
• Forberede spesialisering

Tredje/fjerde halvår
• Fullføre programmet
• Spesialisering
•  Traineeoppgave – skriftlig 

”eksamen” med avdelings- 
relevant tema

Avslutning
•  Presentasjon av  

traineeoppgave
•  Overgang til ny stilling 

ved gjennomført  
traineeperiode

En karriere begynner 
med to ting: lærevilje 
og innsatsvilje 

Kruse Smith er Norges største familieeide 
entreprenør. Med over 80 år i bransjen og rundt 
1000 ansatte har vi både musklene og 
erfaringene som skal til for å lykkes. 

Samtidig er vi avhengige av å alltid få tilgang til 
flinke, unge fagfolk. Derfor har vi et spennende 
traineeprogram som styrker laget vårt i årene som 
kommer. Der har vi felles interesser: Du skal ha en 
lang og god karriere, og Kruse Smith skal lykkes i 
årtier fremover. 

Sats på en karriere i Kruse Smith. Velkommen!

Dette er løpet du går gjennom som trainee i Kruse Smith 

Hvordan 
kan DU 
jobbe  
fra idé til 
virkelighet i 
Kruse Smith?

Prosjektgjennomføring 
hos Kruse Smith

2 31Forberedelse
• Rekrutteringsprosess
• Finne rett avdeling
• Tildeling av mentor

Oppstart
•  Traineesamling før 

oppstart
•  Introduksjonsprogram for 

nyansatte

Første halvår
•  Gjennomgang av  

traineeprogram
•  Oppfølgingssamtaler  

med mentor – følge  
avtalt fremdrift

KRUSE SMITH ENTREPRENØR ADMINISTRASJON

ENTREPRENØR ANLEGG BOLIG/NÆRING

KRUSE SMITH EIENDOM

KRUSE SMITH AS

Bygg/nybygg og 
Byggfornyelse

Mulige stillinger:
• Trainee
• Prosjektingeniør
• Byggeleder
• Prosjektleder
• Prosjekteringsleder
• Prosjektutvikler
• Kalkulatør

Betongkonstruksjoner 
(bl.a. broer) og Fjell 
(bl.a. tunneler)

Mulige stillinger:
• Trainee
• Prosjektingeniør
• Prosjektleder
• Anleggsleder
• Kalkulatør

Bolig- og Eiendomsutvikling

Mulige stillinger:
• Trainee
• Prosjektleder
• Byggeleder
• Eiendomsutvikler
• Kundeveileder
• Boligkonsulent

Økonomi
IKT

HR/HMS
Kvalitet
Innkjøp

Organisasjonskartet og oversikten 
for gjennomføring av prosjekter 
viser hvilke muligheter som finnes  
i Kruse Smith.

REGIONENE:
VEST Bergen
  Haugesund
  Stavanger  
SYD Lyngdal  
  Kristiansand  
  Arendal
  Telemark  
ØST Oslo

 Eiendomsutvikling og byggherrefunksjoner
  Identifisere muligheter og lede prosjekt fra tomt til ferdig bygg

 Prosjektutvikling
 Videreutvikle konsept

 Tilbudskontrakt
 Oversikt over alle ressurser

 Byggefasen
  Legge til rette for og gjennomføre byggefasen i 
 henhold til våre kunder og samfunnets forventninger

 Etterarbeid etter overlevering
 Ivareta kundetilfredshet og erfaringsoverføring

1
2
3
4
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•  Kortere hospitering –  
for eksempel besøk i  
prosjekteringsverksted, på 
byggeplass, kurs, fagdager 

 og avdelingssamlinger



– Du må være 
lærevillig og våge 
å stille spørsmål

– Hva gjorde at du valgte å begynne 
i Kruse Smith?

– Jeg fikk et svært positivt inntrykk  
under studiene. Jeg begynte å jobbe  
i selskapet siste halvår av studiet.  
Da jobbet jeg 50 % mens jeg skrev en 
bacheloroppgave for Kruse Smith.  
Dette var en oppgave om BIM. 

– Jeg har jobbet med prosjektering av  
27 leiligheter, og for øyeblikket er jeg 
prosjektleder for fire eneboliger. Jeg 
er også så heldig å få gjennomføre en 
VDC-sertifisering gjennom Stanford 
University i San Francisco.

– Hvilke arbeidsoppgaver er mest 
spennende?

– Det er spennende å være med både 
i utvikling av prosjektene og i bygge-

fasen. Det er utrolig lærerikt å jobbe 
med BIM-modeller, nye verktøy og med 
dyktige bransjepersoner.

– Får du brukt utdannelsen din  
i jobben?

– BIM-kompetansen bruker jeg daglig, 
og jeg har fått lov til å bidra fra første 
dag av.

– Hva slags kompetanse og personlige 
egenskaper er viktige?

– BIM-kompetanse er viktig og blir bare 
viktigere. Pågangsmot og ønske om 
å bidra er viktig. Det samme gjelder å 
være lærevillig.

Navn
Jon Sakarias Liknes

Alder
Født i 1986

ForretningsområdeEiendom – småhus og småblokker
Bakgrunn
• Fagbrev som tømrer• Bacheloringeniør byggeteknikk,  ved Universitetet i Stavanger (UiS)
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Les hva noen av våre tidligere og nåværende traineer tenker om å jobbe i Kruse Smith



– Hvorfor valgte du å arbeide 
i Kruse Smith?

– I utgangspunktet ønsket jeg å jobbe 
på Sørlandet, og jeg hadde hørt mye 
positivt om Kruse Smith fra flere hold. 
Jeg har lyst til å være med i en 
utviklende bedrift, og Kruse Smith 
var svært profesjonelle gjennom hele 
ansettelsesprosessen. 

– Hvilke arbeidsoppgaver er mest 
spennende?

– Første prosjekt var et næringsbygg 
i Kvadraturen. Jeg var prosjektleder-
assistent og skulle avløse en prosjekt-
leder som skulle ut i fødselspermisjon. 
Det ble en hektisk og lærerik start, 
men jeg fikk god hjelp fra prosjektleder, 
byggeleder og formann.

– De neste prosjektene var på 
Gardermoen. Her var utfordringene 
spesielle bygg med mange detaljer, 
sjeldne materialer og utfordrende 
geometri. Her ble jeg involvert i så å si 
alt – økonomioppfølging, planlegging, 
koordinering, kontraktsmøter og 
endringsoppfølging.

– Hvilke personlige egenskaper er 
viktige i jobben?

– Godt humør og evnen til å 
kommunisere. Du må skape 
relasjoner, og som nyutdannet er 
det viktig å være ydmyk, men 
samtidig tro på egen kunnskap. 
Det er lov å være uenig.

– Jeg ønsket å være 
i en utviklende bedrift

Navn

Thomas Grønvold

Alder

Født i 1987

Forretningsområde

Entreprenør – Nybygg

Bakgrunn

• Sivilingeniør – industriell 

 økonomi og teknologiledelse 

 ved Universitetet i Agder (UiA), 

 Grimstad

Les hva noen av våre tidligere og nåværende traineer tenker om å jobbe i Kruse Smith

17



Her er noe 
av det vi har 
bygget!
u Stavanger konserthus
v Grand Hotel, Egersund
w Dam, Vittingfoss kraftverk
x Kaipir ved Kværner Stord
y Vannkanten, Stavanger
z	Fedafjord bru
{ Tunneler Laksevegen, 
 Sør-Trøndelag
| Tre Taarn, Sandnes
} Aquarama, Kristiansand
~ Rådhuskvartalet, Kristiansand
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Fra idé til virkelighet

Foto: Ø
yvind Sæ

tre, Studio LL og Elisabeth Tønnessen
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Fra idé til virkelighet er vår ledestjerne 
Kruse Smith er entreprenør- og boligselskapet 
som identifiserer de gode ideene og prosjektene. 
Vi har også gjennomføringskraften til å sette 
dem ut i livet. Ved  å utnytte kreativiteten og 
kunnskapen i selskapet bidrar vi til en bærekraftig 
samfunnsutvikling. For alt begynner med gode ideer. 

Mer info om ledige stillinger, samarbeid 
om studentoppgaver og sommerjobber 
finner du på kruse-smith.no/jobb

Flere intervjuer:

kruse-smith.no/

trainee


