I energibransjen finnes det mange
jobbmuligheter med spennende arbeidsoppgaver og utfordringer. En energifaglig
utdanning gir deg muligheter til å spille en
viktig rolle i å løse klimautfordringen. Det
vil gi deg en jobb du kan være stolt av.
E-CO Energi er Norges nest største
vannkraftprodusent. For å kunne fortsette
å lage ren energi, trenger vi nye medarbeidere. Velger du en relevant utdanning, kan
du få jobb i en fremtidsrettet bransje med
mange m
 uligheter – og dessuten bidra til
en sunnere klode.

REN KRAFT. REN VERDISKAPING.

www.e-co.no

Mange
muligheter
i NORSK
VANNKRAFT

Knut Vik
Systemingeniør
Ansatt i Hallingdal

Hvorfor valgte du en utdanning rettet mot kraftbransjen?
Jeg har lenge vært interessert i hvordan kraften blir produsert, helst vannkraftsystemer, med store
magasiner i fjellene og kraftstasjoner spredt rundt i vårt nærmiljø. Store og tradisjonsrike bedrifter i
bransjen, med god ryggrad økonomisk og solid kompetanse var også en av årsakene til at jeg valgte
denne utdanningen.
Hvilke arbeidsoppgaver har du i dag?
Jeg arbeider med drift av PLS-systemer og skjermbetjening i kraftstasjonene i Hallingdal og Aurland.
På grunn av store utskiftninger på lokalkontrollsiden i Hallingdal, er det igangsatt flere nye p
 rosjekter
som jeg også er involvert i. I tillegg jobber jeg med høyspent- og k
 ontrollanlegg i kraftstasjonene og
deltar i vaktordning med feilsøkingsoppdrag og drift av aggregater.
Hvorfor trives du i jobben din?
En av hovedgrunnene til at jeg trives så godt i E-CO er at det er variasjon i arbeidsoppdrag samt samarbeid på tvers av yrkesgrupper. Ansatte i E-CO tilbys også gode personalordninger. For tiden er det
høy fokus på rekruttering og faglig utvikling, det synes jeg er bra!

– Alle ansatte i E-CO tilbys
faglig utvikling. For meg
har tilleggsstudier innen
elkraftteknikk gitt nye
muligheter i E-CO.

Utdanning
Det er flere utdanningsløp for å bli
systemingeniør. Knut har valgt å gjøre det
på denne måten:
• Elektro GK + VG1 + VG2 allmennfaglig
påbygging
• Fagbrev Energioperatør
• Fagbrev Energimontør
• Teknisk Fagskole, elkraftteknikk

Ønsker du å vite mer om hvordan det er å jobbe i
energibransjen? Se www.e-co.no

