
TRIVSEL HJEMME
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 kampanje-
produktene, besøk ildstedet.no

Spar 4000,-
Scan 58-2
NÅ 16.990

Spar 4000,-
Jøtul F167
NÅ 11.990

Spar 
4000,-

Scan 58-5
NÅ 16.990

Vi leverer, 
monterer og garanterer

Kampanje
10. - 29. 

juni 
2013
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Teknologistudenter en ga sjert i spen nen de pro sjekt

Dro ne som som mer jobb
Fø rer lø se fly har en 
sta dig vik ti ge re rol le. 
Som mer stu den te ne i 
Kongs berg Gruppen 
får mu lig het til å lære 
noe om tek no lo gi en. 

Knut W. Her man sen
knut.hermansen@laagendalsposten.no

I noen hek tis ke som mer uker 
blir 132 unge stu den ter in
vol vert i et pro sjekt som 

skal re sul te re i en dro ne, en 
fjern styrt far kost som skal til 
værs 5. au gust.

Mo dell fly?
Nei, mer enn det. Student

dronen får et vin ge spenn på tre 
me ter.

Trek ker på kunn ska pen
Kongs berg Gruppen har det 
mes te av know how på om rå
det. Joint Stri ke Missile som 
blir en del av vå pen sy ste me ne 
til det nye kamp fly et F35, er 
svært avan sert. Tek no lo ge ne 
som ut vik ler mis si let har spe si
al kunn skap. Stu den te ne får 
gjen nom dro ne pro sjek tet hjelp 
av si vil in gen iør ene.

Det er sjet te som me ren på 
rad at Kongs berg Gruppen har 
sli ke stu dent pro sjek ter. Som
mer job bin gen er vik tig for kon
ser net. Nær kon takt med den 
opp vok sen de slekt av ta len ter 
er en god re krut te rings are na. 
Stu den te ne på sin side stif ter 

be kjent skap med en ar beids gi
ver som gjer ne vil ha dem på 
la get.

I til legg til mis si let pro du se
rer Kongs berg Gruppen de ler 
til fly skro get på F35.

Det skjer i den nye kompo
sittfabrikken på Ar se na let.

Også stu dent enes dro ne byg
ges i kom po sitt el ler kar bon fi
ber. Det be tyr at de får inn sikt i 
ma te ri al tek no lo gi en som i 
frem ti den vil bli brukt både i 
bi ler, fly og bå ter.

Det er et nål øye å pas se re for 
å være med på som mer pro
gram met. I år mot tok Kongs
berg Gruppen utro li ge 1.100 
søk na der til 132 plas se ne. Det 
be tyr at kon ser net kan vel ge og 
vra ke. Øns ket er å få inn de 
som er mest lo ven de.

Tar inn de bes te
Med en så stor sø ker mas se, er 
det mu lig å stil le stren ge krav 
til dem som slip per inn. De får 
helt kon kre te del pro sjek ter å 
job be med in nen stren ge tids
fris ter.

Slik læ rer stu den te ne ar
beids di sip lin og mål ret tet inn
sats. Men det blir også tid til so
si alt sam vær og del ta ker ne blir 

godt kjent med hver and re.
Noen vel ger også å del ta fle re 

som rer un der stu die ti den. Stu

den te ne vet at med som mer
job ben i Kongs berg Gruppen 
på CVen, er mu lig he te ne i 

frem ti dens ar beids mar ked 
svært gode.

SLIK SKAL DEN FLY: Stu den te ne fra venstre: Khang Dinh Vhu, Chris ti an Thue, Tor geir Lil le mo en, Ei rik Wil thil og Jo nas Brat tens borg og en ani ma sjon. FOTO: STÅ LE WE SETH 

Nær kon takt 
med den opp
vok sen de slekt 

av ta len ter er en god 
re krut te rings are na for 
Kongs berg Gruppen.

!
VEI LED NING: He ming An der
sen, vei le der i me ka nikk og pro
sjekt le der Gud run Straand (bak). 
Fly de ler i kar bon fi ber. 


