
 

Karriere i GK 
 
Jobb hos Skandinavias ledende tekniske entreprenør og servicepartner

Lyst til å jobbe med energieffektivisering 
i dagens og fremtidens næringsbygg?



GK - bli med på laget for et bedre miljø
Hva kan du jobbe med i GK?
Hos oss får du jobbe med bransjens beste fagmiljø innen energi-
effektivisering i bygg og lage løsninger som virkelig gjør en for-
skjell! Vil du jobbe hos Skandinavias ledende tekniske entreprenør 
og servicepartner? Bli med å prege fremtidens bygg! Vi trenger 
din kunnskap til å hjelpe oss å finne enda bedre tekniske løsninger 
for optimal energiutnyttelse! 

GK er en teknisk entreprenør og servicepartner. Vi leverer alt av 
teknikk til nye og eksisterende næringsbygg. Vi tilbyr helhetlig 
rådgivning basert på inngående produktkjennskap og flere tiårs 
erfaring, ledende teknologi og en lang rekke smarte løsninger 
som bidrar til store energi- og miljøgevinster i kombinasjon med 
optimal komfort for byggets brukere.

Energi og miljø
GK utvikler og installerer tekniske løsninger i bygninger der målet 
er å skape et optimalt inneklima. Vi drifter og vedlikeholder tekni-
ske installasjoner, og sørger for at anleggene fungerer optimalt 
gjennom hele byggets levetid. Vår misjon ‘For et bedre miljø’ har 
dobbel betydning. Våre medarbeidere jobber for bedre helse, 
trivsel og arbeidsforhold i bygninger. Samtidig jobbes det for å 
finne løsninger som reduserer energibruket og begrenser byggets 
påvirkning på det ytre miljø. Målet er bygninger med optimalt 
inneklima, lavest mulig energibehov, samt minimale driftskostnader 
og redusert energiregning for kundene.

Læring i et tverrfaglig miljø
Arbeid med tekniske løsninger og energi i bygg krever tverrfaglig 
kunnskap innen fagene ventilasjon, byggautomasjon, kulde, energi, 
elektro, rør og vannbårne energissystemer/VVS. Våre ingeniører 
samhandler med alt fra arkitekter, statikere, installatører, material-
leverandører og interiørarkitekter. Samarbeid i tverrfaglig team 
gir en variert hverdag, faglig utvikling og personlige utfordringer. 
Sammen med dyktige kollegaer vil du bli presentert for mange 
spennende faglige utfordringer. De beste løsningene finner vi i 
samspillet mellom teknikk, form og materiale.

Godt arbeidsmiljø
Samarbeid og faglige utfordringer skaper gode betingelser for 
fellesskap. Det gode arbeidsmiljøet blir gjerne fremhevet som en 
viktig årsak til at mange trives godt og blir værende i GK Gruppen  
i lang tid. 

Du blir godt mottatt i GK!



Karrieremuligheter, utvikling og fleksibilitet
GK har tradisjon for å rekruttere våre ledere og spesialister internt, noe som gir gode karrieremuligheter for deg som ønsker 
deg videre. Vår geografiske utstrekning gir også mulighet til intern forflytning. I GK vektlegger vi faglig og personlig utvikling! 
GK-Skolen er vårt senter for læring og utvikling, der våre medarbeidere tilbys kurs, seminarer og samlinger i blant annet jus, 
prosjektledelse, teknisk forståelse, personalledelse og økonomi.

Er du den vi ønsker?
Nyutdannet?
Har du bakgrunn fra Energi og Miljø, Rør/VVS, byggtekniske fag, kuldeteknikk, automasjon/kyberteknikk, elektro, idustriell 
økonomi eller teknisk fagskole er du svært interessant for oss. Har du i tillegg riktige holdninger og engasjement for våre fag, 
er du den vi søker! GK er alltid på utkikk etter de flinkeste og mest engasjerte medarbeiderne!

GK er en bedrift i rivende utvikling. Vi er alltid på utkikk etter dyktige og engasjerte medarbeidere som kan bringe oss enda et 
steg videre! Vi ønsker oss kollegaer som tar ansvar og initiativ, og som vil dele sin kompetanse med andre. 
 

“GK er en arbeidsplass med høy faglig kompetanse og 
et godt arbeidsmiljø. Arbeidshverdagen inneholder store 
variasjoner og er veldig lærerik.”

Anders Ustad, Energiingeniør
GK Inneklima Trondheim 
VVS-ingeniør fra NTNU, tidligere HiST

“I GK har man store muligheter for utvikling og man får 
stadig nye utfordringer. Som nyansatt rett etter studiet 
jobbet jeg med energimerking av næringsbygg og energi-
vurdering av tekniske anlegg, mens jeg nå jobber med 
prosjektering og HMS. Vi har et godt sosialt og faglig 
miljø. Dette gjør at jeg stortrives!”
 
Maren Joensen, Prosjektingeniør 
GK Inneklima Bergen

Energiteknologi, HiB

“Jeg fikk en god velkomst i GK og fikk tidlig store opp-
gaver. Kompetansen fra skolen bruker jeg daglig og 
bygger stadig videre på, for ingen dag som prosjekt-
leder er lik.”

Lars Magnus Ballangrud, Prosjektleder
GK Inneklima Oslo

Energi og miljø i bygg på HiOA                        

“Jeg ble godt mottatt av hyggelige arbeidskolleger i 
GK Rør og fått god oppfølging som nyansatt. Fikk tidlig 
ansvar for varierte og innholdsrike arbeidsoppgaver, 
hvor arbeidsdagene sjeldent er like. Mitt inntrykk av GK 
som nyansatt er at det er stor mulighet for utvikling og 
læring.”

Marthe Fanøy Salo, Prosjektingeniør
GK Rør Romerike

Energi og miljø i bygg på HiOA

“Det er et kjempe godt miljø å jobbe i, og man har  
fantastiske kollegaer. Man har utrolig store utviklings-
muligheter internt i firmaet,  hvor man gjerne blir opp-
fordret til å ta kurs (hvor man har ett bredt spekter på 
kurs muligheter). Som anleggsleder har jeg mange 
forskjellige utfordringer, om det er bygg teknisk eller  
mer kontorrelaterte oppgaver.”

André Fonbæk, Anleggsleder
GK Elektro Oslo

Fagskolen elkraft, Fagskolen i Østfold

“Jeg startet i GK som sommervikar og erfaringen jeg  
fikk førte til fast stilling som prosjektleder i en service-
avdeling. Som prosjektleder har man mye ansvar og 
varierte arbeidsdager.”

Pål Fredrik Skotheim Bye, Key Account Manager
GK Inneklima Oslo

Energi og miljø i bygg på HiOA

Møt våre ansatte



GK er Skandinavias ledende tekniske entreprenør og servicepartner med ekspertise innen elektro, ventilasjon, rør, bygg-
automasjon, energi og kulde. Våre mer enn 3000 ansatte i Norge, Sverige og Danmark tar hånd om alt av teknikk i bygg, 
fra prosjektutvikling og installasjon til drift og vedlikehold. GK Gruppen har en omsetning på over 5 milliarder kroner.

For mer informasjon om karriere  GK: 
www.gk.no/karriere
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