
Xrgia leverer strategisk rådgivning og 
prosjektledelse innen fornybar energi

Om Xrgia
Xrgia er et ledende konsulentmiljø lokalisert i Oslo med fokus
på det grønne skiftet og den omfattende digitaliseringen som
foregår.

Xrgia jobber innen fornybar energi basert på dyp
bransjeforståelse, omfattende operativ ledererfaring og et
bredt nettverk.

Med vår kunnskap leverer vi konsulenttjenester til
kraftprodusenter, kraftforvaltere og andre selskaper innen til
fornybar energi. Vår kjernevirksomhet er strategi,
forretningsutvikling, digitalisering, prosjektutvikling og ledelse.
Eksempler på kunder er nordiske kraftaktører som Statnett,
Statkraft, NorthConnect, Sira-Kvina og Agder Energi

Juniorkonsulent – Xrgia søkes
Xrgia søker student/nyutdannet fra relevante
studieretninger med mulighet for
• Fulltidsstilling fra jan 2018
• Varighet: 6 mnd med mulighet for forlengelse

Ferdigheter vi ser etter hos våre kandidater er:
• Rask læringsevne
• Analytisk
• Strukturert
• Tilpasningsdyktig
• Selvstendig
• God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
• Snakker norsk eller et annet skandinavisk språk

Deler du også en interesse for kraftbransjen, digitalisering
og prosjektledelse?
Da ønsker vi en søknad fra deg. Som en del av vårt team
vil du få tett erfaring på hvordan det er å styre store
internasjonale prosjekter. Du vil erverve bred kjennskap
til hvordan kraftbransjen fungerer og hvordan den vil
utvikle seg i fremtiden. Du vil få et bredt spekter av
oppgaver å jobbe med som gir en bratt læringskurve, og
som kan danne et solid grunnlag for resten av karrieren
din.

Søknaden bør inneholde :
Søknadsbrev, CV, karakterutskrift, referanser (tidl. jobber)
Søknad sendes på epost til : klaus@xrgia.no

Sommerjobbstudenter søkes
Xrgia søker sommerjobbstudenter for 2018 for diverse
analyseoppdrag innen fornybar energi, det grønne skifte og
digitalisering. Arbeidssted vil være i våre lokaler i Oslo
sentrum, men kan også medføre reise- og opphold til våre
kunder blant kraftselskaper.
Type arbeidsoppgaver vil være:
• Digitalisering: herunder robotisering og automatisering av

administrative og analytiske arbeidsprosesser
• Analyse av kraftforvaltning for potensielle forbedringer

herunder produksjonsplanlegging, datainnsamling,
metoder og verktøy

• Teknoøkonomiske analyser av prosjekter

Vi søker teknologistudenter på alle årstrinn. Gode data- og
programmeringskunnskaper vil være en fordel.

Søknad bør inneholde: Søknadsbrev, CV, karakterutskrift og
evt. Referanser.
Søknad sendes på epost til : klaus@xrgia.no

Les mer om oss på xrgia.no
Tommy Løvstad Tommy@xrgia.no · Klaus Vogstad klaus@xrgia.no

Hjemmeside: www.xrgia.no
Adresse: Xrgia · Tollbugata 35 · 0157 Oslo · Norge
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