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SUPER-SOMMERJOBB: Svein Arctander og Annette Brustad, tredjeårsstudenter ved Høgskolen i Narvik, er med på å bidra i prosjektet Local Hawk. Bak prosjektleder Kristin Paulsen fra
Kongsberg Defence, markedsansvarlig i prosjektet Gudrun Straand og William Tiu fra HiN.

Disse HiN-studen-
tene skulle egentlig
bruke sommerferi-
en som lagerarbei-
der og barnehage-
assistent. I stedet
bygger de fly for
Kongsberg Defence
Systems.

Anders Horne
anders.horne@fremover.no

Annette Brustad og Stein Arctan-
der har fått sommerjobben de
egentlig bare kunne drømme om.

Kongsberg Defence Group er
et av landets ledende teknologi-
selskap, med nesten 1500 ansat-
te. I Nord-Norge er de blant annet
representert med en stor avdeling
i Tromsø.

Hver sommer håndplukker de
studenter fra hele Norge som ut-
fører et prosjekt.

Nye sommerjobber
Nå er Høgskolen i Narvik med på
laget og i går møttes deler av
gruppen i byen for å jobbe med
prosjektet i vindtunnelparken
skolen nå besitter.

Prosjektet heter Local Hawk
og 19 studenter skal sammen de-
signe og utvikle prototypen på et
ubemannet selvstyrt fly.

– En fantastisk mulighet.
Kongsberg er definitivt et av sel-
skapene det hadde vært flott å
jobbe hos, sier Arctander fra Lo-
foten.

Han skulle egentlig jobbe på et
lager i sommer.

– Det var ikke akkurat vanske-
lig å si ja til denne jobben, hum-
rer han.

Annette Brustad fra Narvik går
satellitt-teknologi og skulle
egentlig bruke sommeren på en

barnehage.
– Men jeg fortrekker dette.

Utrolig spennende å få en slik
mulighet, sier Brustad.

Nye vindtunnel
Høgskolen i Narvik fikk i fjor
hele tre vindtunneler fra et uni-
versitet i London, gjennom sine
gode kontakter med det britiske
forskningsmiljøet. Fasilitetene er
noe av det som har lokket pro-
sjektet til Narvik denne somme-
ren.

Disse sommerprosjektene gir
ikke direkte jobbgaranti. Men har
blitt viktig i rekrutteringen av ar-
beidskraft til Kongsberg Defence
Systems.

– Jeg selv fikk jobb i Kongs-
berg etter at jeg var med i et slikt
prosjekt i 2009, forteller pro-
sjektleder Kristin Paulsen.

Hun lot seg imponere av hvilke
fasiliteter skolen har å by på.

– Dette ser veldig bra ut, sier
hun – mens hun får en omvisning
ved skolen.

– Narvik er viktig
Kommunikasjonsdirektør i sel-
skapet, Kyrre Lohne, synes det er
flott å få Narvik med på laget.

– Narvik er veldig viktig for
oss. Mye av kompetansen man
har ved Høgskolen i Narvik, er
ting vi trenger. For oss er også
slike prosjekter viktige, sier Loh-
ne - som tror at Høgskolen vil få
innpass videre i årene som kom-
mer.

– Men det kan jeg selvsagt ikke
si på stående fot.

Kongsberg Defence samarbeider med HiN:

Fikk sommer-jobb
på nytt fly-prosjekt

Det var ikke akkurat vanske-
lig å si ja til denne jobben.

Stein Arctander, student ved bygg og anlegg på HiN

■ Kongsberg Gruppen  er et
internasjonalt teknologikonsern
med hovedkontor i Norge, eta-
blert i 1987 som Norsk Forsvars-
teknologi etter konkursen i det
tidligere statlige selskapet
Kongsberg Våpenfabrikk. 
■Konsernet har hovedkontor på
Kongsberg og hadde en omset-
ning på 15,5 mrd. kr i 2010. Om-
trent 70 prosent av driftsinntek-
tene kommer fra andre land enn
Norge. Konsernet har 5681 an-
satte fordelt på mer enn 25 land.
■ Konsernet leverer høytekno-
logiske systemer til kunder innen
olje- og gassproduksjon offsho-
re, handelsflåten, forsvar og rom-
fart. Konsernet har tre operative
foretak: Kongsberg Maritime,
Kongsberg Defence & Aerospa-
ce, Kongsberg Oil & Gas
■ Kongsberg Gruppen ble no-
tert på Oslo Børs i 1993 og den
norske stat er største aksjonær
med en 50,001 prosents eieran-
del.
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