
RIGGET FOR  
MORGENDAGENS 
UTFORDRINGER



Techconsult er bindeleddet mellom krevende jobber og 
dyktige mennesker. Selskapet har spesialisert sine tjenester 
innen de tekniske og prosjektadministrative fagområdene. 

Techconsults målsetting er å være en viktig del av våre 
kunders verdikjede gjennom å tilby kvalitative tjenester 
og løsninger i et moderne, fokusert og velfundamentert 

konsept.

Kompetansen
du trenger for å få

jobben gjort



Bindeleddet mellom dyktige mennesker  
og krevende jobber

Techconsult er et norsk konsulent- og 
rekrutteringsselskap som arbeider 
nasjonalt og internasjonalt innen de 
tekniske og prosjektadministrative 
fagområdene.

Lang erfaring innen konsulenttjenester 
og ressursforvaltning, samt lang praktisk 
prosjekterfaring fra operatørselskap, 
offshore engineering, industri og 
rådgivende virksomhet, gjør oss i stand 
til å skreddersy våre tjenester til våre 
kunders individuelle behov.

Hos oss får du faste kontaktpersoner og 
tett oppfølging hele veien. Vi har utstrakt 
kunnskap om de ulike fagområdene, og 
vet hvilken kompetanse som trengs og 
hvor den finnes.

Vårt brede kontaktnett av dyktige 
fagfolk er fundamentert på en solid 
basis av fast ansatt personell i 
kombinasjon med en stor ressursbase av 
prosjektansatte, frittstående konsulenter 
og samarbeidsselskap i inn- og utland.

Resultatet er at du på en enkel og 
effektiv måte får den kompetansen du er 
på jakt etter.

Techconsult har til en hver tid rundt 
200 konsulenter i aktivitet, nasjonalt og 
internasjonalt.

Techconsult har kontorer i Oslo, 
Bergen, Stavanger, Tønsberg, Aukra, 
Kristiansund, Molde og Teeside i 
Storbritannia.



Techconsult leverer skreddersydde tjenester til sine kunder.

I tett samarbeid med våre kunder finner vi optimale løsninger på komplekse og 
varierende ressursbehov over kortere og lengre perioder.

• Offshore
• Prosessindustri
• Skips- og mekanisk industri
• Rådgivende virksomhet

• Bygg/konstruksjon
• Energi
• Offentlig
• Samferdsel & infrastruktur

• Prosjektbasert innleie
• Rekruttering til faste stillinger
• Payrolling og management services

Vår spesialisering innen de tekniske og prosjektadministrative fagområdene retter 
seg mot følgende bransjer:

Våre tjenester og bransjer

Våre tjenester omfatter:

Kvalitet 
EN ISO 9001

HMS 
OHSAS 18001

Miljø 
ISO 14001

Kvalitets og HMS systemer:



Techconsult tilbyr sine kunder skredder-
sydde tjenester innen prosjektbasert 
innleie og rektuttering til faste stillinger.

Vi hjelper deg med ditt ressursbehov 
innen de tekniske fagområdene.

Våre konsulenter utfører alle typer 
arbeidsoppgaver, fra komplekse 
beregninger og analyser til design, 
konstruksjon og tegning.

• Rør og rørsystemer
• Stål/struktur/utrustning
• Prosess
• Subsea
• Maskin/mekanisk/prosess
• Marinteknologi
• Elkraft/forsyning

• Elektro/automasjon/instrument
• Teknisk sikkerhet
• Tele/data
• Bygg og anlegg
• HVAC
• Statiske/dynamiske beregninger

Vi er involvert i alle prosjektfaser fra forstudier, design og engineering til fabrikasjon, 
commissioning og drift/vedlikehold.

Tekniske fagområder



Prosjektadministrative fagområder

I en prosjektorganisasjon er det viktig 
å ha tilgang på teknisk/administrative 
ressurser i takt med prosjekter og øvrige 
arbeidsoppgavers utvikling og fremdrift. 

Techconsults stab av fagfolk innen 
dette området består bl.a. av økonomer, 
siviløkonomer, jurister og ingeniører med 
lang og solid erfaring innen fagområdene.

• Prosjektledelse og oppfølging
• Prosjektstyring
• Prosjektering
• Planlegging og kostkontroll
• Anleggsledelse
• Innkjøp

• Materialadministrasjon og logistikk
• Dokumentkontroll og styring
• Kontrakt og kontraktsadministrasjon
• Kvalitetssikring og kvalitetskontroll
• HMS
• Risk Management

Vi går inn i våre kunders organisasjoner og yter profesjonell bistand innen viktige 
funksjoner som:



Siden 1999 har Techconsult, i tillegg til en 
omfattende konsulentvirksomhet, også 
assistert sine kunder i deres rekruttering 
av fastansatt personell.

Som spesialister innen tekniske og 
prosjektadministrative fag forstår vi 

hvilken kompetanse du er på jakt etter, 
og vet hvor denne finnes.

Gjennom velprøvde og strukturerte 
prosesser følger vi deg gjennom hele 
rekrutteringen, fra behovsavklaring til 
ansettelse.

Rekruttering til faste stillinger

Vår gjennomføring kan oppsummeres slik: 

• Avdekke stillingskrav
• Utarbeide kandidatprofil
• Kompleksitetsvurdering
• Kandidatsøk
• Utvelgelsesprosess og kandidatevaluering
• Kandidatpresentasjon mot kunde



Her finner du oss

Techconsult Bergen
Møllendalsveien 61A
5009 Bergen
Telefon: +47 55 70 80 00
Telefaks: +47 55 38 06 71
E-post: post@techconsult.no 

Techconsult Oslo
Solbråveien 20
1383 Asker
Telefon: +47 55 70 80 00
E-post: post@techconsult.no

Techconsult Stavanger
Ipark, Prof. O. Hanssensvei 7A
4021 Stavanger
Telefon: +47 55 70 80 00
E-post: post@techconsult.no

Techconsult Tønsberg
Stensarmen 16
3112 Tønsberg
Telefon: +47 55 70 80 00
E-post: post@techconsult.no

Techconsult Møre AS
Holmesundet 4
6480 Aukra
Telefon: +47 55 70 80 00
E-post: more@techconsult.no
 
www.techconsult.no

Techconsult UK LTD
Suite A233
The Wilton Centre
Redcar
Cleveland
TS10 4RF
Telefon: +44 (0) 1642 456300
Telefaks: +44 (0) 1642 456301
E-post: contact@techconsult.co.uk 
 
www.techconsult.co.uk
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