
 

Et unik mulighet for deg med talent og vilje 
 
Du er kanskje i ditt siste studieår eller i startfasen på din karriere og lurer på hvor du skal begynne å jobbe? 
Hvis du ønsker å begynne et sted med: 

• gode karrieremuligheter 

• en utfordrende hverdag 

• mye kundekontakt 

• en bratt læringskurve 

• inspirerende kollegaer i et spennende og inkluderende miljø 
 

– vi tror at vårt selskap er din mulighet? 
 
Som et av de beste selskapene i vår bransje har vi en rekke av de ledende aktørene i vår varierte kundeportefølje. 
Vi har muligheten til å gi deg utfordringer som kan gi deg unike kunnskaper og erfaringer enten du ønsker å 
skape en fremtid som spesialist innen vårt fag eller ser på dette som en plattform å bygge videre på innen Olje- 
og Gass industrien. 
Hos oss vil du jobbe med dedikerte, profesjonelle mennesker som har lang erfaring og anerkjennelse i bransjen - 
kvalitet er satt i høysetet.  
 
Mye av arbeidet foregår i team, og tilbringes ute hos kundene. Du vil få din personlige mentor – en av våre 
senior partnere. Vi gir deg muligheten til å påvirke din egen karriere i et godt miljø med bratt læringskurve. 

 
 
Hvem er menneskene i SYSplan? 
 
Vi kjennetegnes ved profesjonalitet og evne til å forstå kundens behov. Det betyr at vi ønsker å fremstå som 
faglig dyktige og bred erfaring innen vårt felt – med evne til å lytte til våre kunder under hele oppdragets 
varighet. 
Vi håper å fremstå som lagspillere, og lever av kompetansen som hver og en innehar. Vi stiller spørsmål – og 
hjelper kunden med å finne løsninger. Faglig ekspertise verdsettes – men enda viktigere er evnen til å utvikle 
våre medarbeidere. 
Vi kjennetegnes ved: Høy integritet, punktlighet og respekt for andre. 
 
Vi skal oppleves som medarbeiderne med lidenskap for vårt arbeid - målet er alltid å topp kvalitet. 
Vår strategi er ”individet i sentrum”, en strategi som innebærer at vi skal rekruttere de 
rette medarbeiderne, ta vare på dem og sørge for en individuell kompetanse- og karriereutvikling til det beste for 
dem selv og dermed for våre kunder.



 

Om SYSplan 

 
• Sysplan ble etablert i 1992. 

• Selskapet har solid økonomi med gode muligheter til å ekspandere. 

• Vi er i dag 11 ansatte og ønsker å øke dette til rundt 15 på sikt.  

• Vår målsetning er å bli den beste innen vårt fagområde for levering av komplette kontroll system 
løsninger og engineering tjenester innen automatisering og tilstøtende fagområder. Vi skal kunne ta på 
oss både totalansvaret for mindre offshore installasjoner, oppgradering av eksisterende kontroll 
systemer og levere engineering og konsulent tjenester til både olje og engineering selskaper. 

• Våre kunder har blant annet vært: 
o Statoil 
o Hydro 
o Exxon Mobil 
o Kværner 
o AkerSoutions 
o Aibel 
o Cronus Engineering 
o Umoe 
o ABB 
o Honeywell 
o Siemens 
o PetroOnline 

 

• For å kunne tilby våre tjenester og ta totalansvaret for større prosjekter, har vi flere samarbeidspartnere. 

• Vårt kontor er i Sandvika med god kommunikasjon både med bil, tog og buss. 
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“Vi er det ledende selskapet i vår bransje, og det er 

de ansatte som sikrer at vi lykkes og leverer kvalitet 

hver eneste dag.” 



 

Vårt Trainee-program 

 
Vår fremtidige suksess er avhengig av at medarbeidere er topp motiverte, engasjerte og faglig i forkant til enhver 
tid. Vi ønsker derfor å bruke betydelige ressurser på kompetanseutvikling. Dette innbefatter kurs for faglig og 
personlig utvikling. 
Som nyansatt hos oss blir din faglige kompetanse ivaretatt og utviklet fra første arbeidsdag. Du vil få fortløpende 
faglig opplæring av din mentor som skal sørge for å hjelpe deg til å takle de utfordringene du møter fra dag én. 
Som du forstår legger vi betydelig vekt på kompetansehevingen gjennom "on-the-job-training".  
Vi vil jobbe smart. Derfor har vi en egen server for kunnskapsdeling – et senter for erfaringsoverføring. Dette er 
en database hvor informasjon er strukturert og gjort tilgjengelig for deg. 
Vi har også fagsamlinger hver 2 måned hvor vi går i dybden på utvalgte emner for å holde oss faglig oppdatert. 
Hos oss vil du også få løpende oppfølging, slik at du jobber med det du er best til hver dag. Vi gjennomfører 
karrieresamtaler jevnlig. Her diskuterer vi din videre karriere og utvikling i SYSplan. 
 

 
 
Tar du denne unike muligheten? 
 
Dersom du har de rette egenskapene, er genuint interessert og er villig til å legge ned en innsats, vil vi tilby unike 
utviklingsmuligheter og en bratt læringskurve i et utfordrende og inkluderende miljø. Vi stiller høye krav til våre 
medarbeidere, og forventer at medarbeiderne stiller krav til selskapet.  
 
 

Vi kan tilby meget gode betingelser – prøv oss gjerne på dette. 
 
 

 
 


