
Snart ferdig med studiene? 

Karriere i GK 
 
Jobb hos Skandinavias ledende foretak innen energi og inneklima



GK - et bra sted å være

Spesialister på inneklima

GK er en totalteknisk entreprenør og servicepartner. Vi tilbyr hel-
hetlig 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 inneklima og energi i bygg krever tverrfaglig kunnskap 
innen fagene ventilasjon, byggautomasjon, kulde, energi, elektro, 
rør og vannbårne energissystemer/VVS. Våre ingeniører sam-
handler med alt fra arkitekter, statikere, installatører, material-
leverandører og interiørarkitekter. Samarbeid i tverrfaglig team  
gir en variert hverdag, faglig utvikling og personlige 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-konsernet 
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 for-
flytning. 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.

Ledende på inneklima

Å være ledende innebærer å være i forkant. I GK utvikler vi oss 
kontinuerlig både innen fag og prosess. Nye prosesser, arbeids-
metoder og behov i bransjen endrer vår måte å jobbe på. Unge 
medarbeidere representerer ofte nye perspektiver og kompetan-
sepåfyll, og er derfor en viktig ressurs for oss.

Er du den vi ønsker?

Nyutdannet?

Har du bakgrunn fra Energi og Miljø, VVS, byggtekniske fag, kulde-
teknikk, kyberteknikk, 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! 
 
Attraktiv arbeidsgiver 

Som Skandinavias ledende totaltekniske entreprenør, er vi en 
attraktiv arbeidsgiver for studenter. GK er blant annet ranket som 
den 55. mest attraktive arbeidsgiveren for ingeniørstudenter hos 
Karrierebarometeret (2016) og 62. plass hos Universum, og vi 
klatrer stadig oppover listene.

Dine ambisjoner

Karrieremulighetene er mange i GK og hos oss blir dyktige med-
arbeidere belønnet. Er du flink får du lov! Som arbeidsgiver er vi 
opptatt av å skape trygge og utviklende arbeidsplasser, samt å 
verdsette våre medarbeidere som bedriftens viktigste ressurs. Vi 
vet at det er medarbeidernes kompetanse, engasjement og vilje 
som bidrar til at vi lykkes.

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

Anders Ustad, Energiingeniør
GK Trondheim

“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 energivurdering 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 Bergen

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

Lars Magnus Ballangrud, Prosjektleder
GK Oslo

“Støttefunksjonene i GK gir rom til å 
konsentrere seg om de fagområder 
hver enkelt har ansvar for. Et miljø 
med fokus på kvalitetssikring og 
kompetanse i alle ledd er viktig for 
meg. Teamfølelse med stort rom for 
personlig utvikling gir et spennende 
arbeidsmiljø”.

Trond Walle, Avdelingsleder
GK Oslo



GK Gruppen er en TotalTeknisk Entreprenør og Servicepartner. Vi tilbyr tekniske installasjoner og rådgivning som bidrar 
til betydelige energi- og miljøgevinster i kombinasjon med optimal komfort for byggets brukere. Våre løsninger er basert 
på ledende teknologi, inngående produktkjennskap og flere tiårs driftserfaring. GK Gruppen har en omsetning på nesten
5 milliarder kroner i året. Vi er tilstede lokalt i hele Norge, Sverige og Danmark med ca. 2900 medarbeidere.

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