Søknad på stilling som ingeniørgeolog
Jeg ser på Jernbanes nettsider at dere skal lede Vika-Nystad-prosjektet. Dette er et stort og
spennende prosjekt av stor interesse for meg som nå er i ferd med å fullføre min mastergrad geologi,
studieretning berggrunns- og ressursgeologi ved NTNU. Jeg er svært motivert for en stilling som
ingeniørgeolog hos Jernbane og søker med dette på stillingen.
Denne våren fullfører jeg min mastergrad i geologi hvor jeg har valgt å spesialisere meg i berggrunnsog ressursgeologi. Gjennom både bachelor- og masterstudiet i geologi ved NTNU har jeg opparbeidet
meg en bred teoretisk kompetanse, gode metodiske ferdigheter og varierte praktiske erfaringer. I
min masteroppgave har jeg gjort et evalueringsstudie av risikovurderinger knyttet til berginjeksjon
med bruk av høyt trykk. Arbeidet med masteroppgaven har vakt interesse hos det SINTEF-drevne
forskningsprosjektet TIGHT som jobber for å optimalisere berginjeksjon knyttet til tunneler og
bergrom. Å få presentere mine foreløpige funn for forskningsgruppen har vært engasjerende og
lærerikt. Det å kunne arbeide videre med kartlegging, vurdering av sikring/risiko og berginjisering
nært på den praktiske gjennomføringen av deres prosjekter i Jernbane vil være en spennende
mulighet til å få anvendt min teoretiske kunnskap og praktiske ferdigheter.
De to siste somrene har jeg hatt sommerjobb i Statens vegvesen hvor jeg har jobbet med Miljøpakke
Storvik. Arbeidsoppgavene har blant annet vært oppfølging og kontroll av entreprenørenes arbeid.
Det har vært lærerikt både å være ute på anlegget og samtidig få innblikk i hvordan arbeidet følges
opp av prosjektledelsen. Jeg liker kombinasjonen av å jobbe overordnet på prosjektnivå og samtidig
kunne følge opp arbeidet ute på byggeplassen. I sommerjobben har jeg fått tilbakemelding på at jeg
er respektfull og lett å samarbeide med, og at mine kollegaer har satt pris på at jeg ikke er redd for å
presentere mine ideer og vurderinger. Dette er egenskaper jeg håper å kunne ta med meg inn i en
jobb hos Jernbane.
Jeg trives med et høyt arbeidstempo og at mye skjer. I studietiden har jeg derfor engasjert meg i
Studentersamfundets Kulturutvalg hvor jeg har hatt ansvar for å arrangere tema- og debattkvelder. I
tillegg til at dette har krevd at jeg har måttet være strukturert og selvstendig, har det også gitt meg
verdifull erfaring med det å samarbeide tverrfaglig og forstå betydningen av åpen og tydelig
kommunikasjon når mange parter i involvert.
Den brede prosjektporteføljen og Jernbanes samfunnsansvar innenfor utbygging av infrastruktur gjør
dere til en spennende arbeidsgiver. Jeg er svært motivert for å kunne bidra med min kompetanse og
håper å kunne videreutvikle denne i et godt fagmiljø.
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