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.
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Hvorfor valgte du Hærens Ingeniørhøgskole med studieretning telematikk?
Helt siden jeg var liten gutt har jeg hatt interesse for å skru sammen ting, og å få ting til å virke.
Kommunikasjon over ulike medier har også interessert meg. Forsvaret kunne tilby en utdanning som
kombinerte ingeniørens nysgjerrighet med sambandsfaget. Jeg utdannet meg innen et fagfelt som
stadig utvikler seg, og som hele tiden vil by på nye utfordringer.
Hvilke arbeidsoppgaver har du i dag?
Faglig kvalitetssikring og planlegging av IKT-anleggene i E-CO. Jeg har også oppgaver knyttet til drift
og vedlikehold av eksisterende anlegg, herunder kommunikasjon, brannmur, telefoni og innsamlingsutstyr for måleverdier til bruk på E-COs drift- og produksjonssentral. Vi er en liten avdeling – man bør
kunne litt om alt, og helst mye om det meste.
Hvorfor trives du i E-CO?
Jeg har varierte arbeidsoppgaver og kommer stadig bort i nye s ystemer og problemstillinger. Jeg
påvirker i stor grad min egen arbeidshverdag.

– Som ingeniør i E-CO
må man kunne litt om
alt, og aller helst mye
om det meste!

Utdanning
Det er flere utdanningsløp for å bli IKT-
fagansvarlig. Ola Tore har valgt å gjøre det
på denne måten:
• Studiespesialisering
• Ingeniørhøyskole, studieretning telematikk

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

