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SLIK SKAL DEN FLY: Studentene fra venstre: Khang Dinh Vhu, Christian Thue, Torgeir Lillemoen, Eirik Wilthil og Jonas Brattensborg og en animasjon.
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Teknologistudenter engasjert i spennende prosjekt

Drone som sommerjobb
Førerløse fly har en
stadig viktigere rolle.
Sommerstudentene i
Kongsberg Gruppen
får mulighet til å lære
noe om teknologien.
Knut W. Hermansen

I

knut.hermansen@laagendalsposten.no

noen hektiske sommeruker
blir 132 unge studenter in
volvert i et prosjekt som
skal resultere i en drone, en
fjernstyrt farkost som skal til
værs 5. august.
Modellfly?
Nei, mer enn det. Student
dronen får et vingespenn på tre
meter.

Trekker på kunnskapen
Kongsberg Gruppen har det
meste av knowhow på områ
det. Joint Strike Missile som
blir en del av våpensystemene
til det nye kampflyet F35, er
svært avansert. Teknologene
som utvikler missilet har spesi
alkunnskap. Studentene får
gjennom droneprosjektet hjelp
av sivilingeniørene.
Det er sjette sommeren på
rad at Kongsberg Gruppen har
slike studentprosjekter. Som
merjobbingen er viktig for kon
sernet. Nærkontakt med den
oppvoksende slekt av talenter
er en god rekrutteringsarena.
Studentene på sin side stifter

bekjentskap med en arbeidsgi
ver som gjerne vil ha dem på
laget.
I tillegg til missilet produse
rer Kongsberg Gruppen deler
til flyskroget på F35.
Det skjer i den nye kompo
sittfabrikken på Arsenalet.
Også studentenes drone byg
ges i kompositt eller karbonfi
ber. Det betyr at de får innsikt i
materialteknologien som i
fremtiden vil bli brukt både i
biler, fly og båter.
Det er et nåløye å passere for
å være med på sommerpro
grammet. I år mottok Kongs
berg Gruppen utrolige 1.100
søknader til 132 plassene. Det
betyr at konsernet kan velge og
vrake. Ønsket er å få inn de
som er mest lovende.

dentene vet at med sommer
jobben i Kongsberg Gruppen
på CVen, er mulighetene i

arbeidsmarked
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Kampanje
10. - 29.
juni
2013
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Etter en hektisk dag er det deilig å slappe av
foran en sprakende peisovn.
Dette er den beste tiden på døgnet.
For mer informasjon om kampanjeproduktene, besøk ildstedet.no

Tar inn de beste
Med en så stor søkermasse, er
det mulig å stille strenge krav
til dem som slipper inn. De får
helt konkrete delprosjekter å
jobbe med innen strenge tids
frister.
Slik lærer studentene ar
beidsdisiplin og målrettet inn
sats. Men det blir også tid til so
sialt samvær og deltakerne blir

Vi leverer,
monterer og garanterer

!

Nærkontakt
med den opp
voksende slekt
av talenter er en god
rekrutteringsarena for
Kongsberg Gruppen.

godt kjent med hverandre.
Noen velger også å delta flere
somrer under studietiden. Stu

VEI LED NING: Heming Ander
sen, veileder i mekanikk og pro
sjektleder Gudrun Straand (bak).
Flydeler i karbonfiber.
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