BINDELEDDET MELLOM
DYKTIGE MENNESKER
OG KREVENDE JOBBER

Techconsult - Energi
Techconsult AS er et norsk konsulent- og rekrutteringsselskap som arbeider
nasjonalt og internasjonalt innen de tekniske og prosjektadministrative
fagområdene.
Techconsult leverer konsulent- og
rekrutteringstjenester til energiselskaper i Norge. Vi bidrar med
våre tjenester mot prosjekter innen
kraftproduksjon og bygging, utbygging
og vedlikehold av infrastruktur innen
vannkraft, vindkraft, bølgekraft,
solenergi, m.m.
Våre tjenester omfatter:
•

Prosjektbasert innleie av teknisk
og prosjektadministrativt personell.

•

Rekruttering til faste
stillinger innen de tekniske
og prosjektadministrative
fagområdene.

Som konsulenter går vi inn som en del
av din organisasjon og bidrar med den

ekstra kompetanse som du trenger for
gjennomføring av prosjektet.
Vi har utstrakt kunnskap om de
ulike fagområdene, og vet hvilken
kompetanse som trengs og hvor den
finnes.
Techconsult kombinerer lokalkunnskap
med et nasjonalt og internasjonalt
nedslagsfelt. Vi har egne kontorer i
Oslo, Bergen, Stavanger, Tønsberg,
Aukra, Kristiansund, Molde og Teesside
i Storbritannia i tillegg til en rekke
samarbeidspartnere i inn- og utland.
På denne måten er vi ditt bindeledd
mellom dyktige mennesker og
krevende jobber.
Les mer om våre tjenester på
www.techconsult.no

Våre tjenester
Techconsult tilbyr sine kunder et bredt spekter av ingeniør- og prosjektadministrative tjenester. Våre sivilingeniører, ingeniører, og administrativt personell
arbeider innen de fleste disipliner.
Innen energisektoren utfører vi oppdrag bl.a. innen følgende områder:
•

Prosjekt- og byggeledelse

•

Energi- og miljørådgivning

•

Prosjektering og prosjekteringsledelse

•

Ingeniørgeologi/ geoteknikk

•

Teknisk tegning

•

Prosjektutvikling

•

HMS

•

Planlegging

•

HR

Innen blant annet:
•

Elkraftteknikk

•

Byggteknikk

•

Prosess

•

Elektro/Automasjon

•

Vannkraft, hydrologi og
vassdragsteknikk

•

Byggkonstruksjon og prosjektering

Kontakt 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 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-uk.com
www.techconsult-uk.com

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
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