
   

 

 
 

 
 

Scale Protection søker økonomistudent 
 

Er du interessert i entreprenørskap og bedriftsutvikling? KUPA og UiT søker studenter til å delta på KUPA Innovasjonsstudent, der 
hensikten er å koble studenter med innovative virksomheter i Sør-Troms, Midt-Troms og Ofotregionen. Internshipet vil være knyttet 
opp mot virksomhetens innovasjons- og utviklingsprosjekter. Studentene får mulighet til å delta på tre faglige samlinger om 
entreprenørskap og innovasjon og andre arrangementer i KUPAS gründernettverk. Som Innovasjonsstudent vil du få verdifull og 
relevant erfaring med praktisk innovasjonsarbeid, samtidig som du blir kjent med regionens næringsliv og knytter viktige kontakter 
for fremtiden. 

Scale Protection er en bedrift som utvikler og leverer tjenester til petroleumsindustrien. Selskapet har utviklet en 
banebrytende analysemetode for å vurdere hvordan brønner best kan beskyttes mot saltavleiringer, for å unngå tap i 
produksjon og svikt i utstyr. Dette leveres i dag til 15 felt på norsk sokkel. I tillegg har Scale Protection utviklet 
brønnutstyr som skal hindre og monitorere avleiring i brønnen. Ett av disse er nå under utprøving på et felt i Norge. 
Bedriften har 5 ansatte og satser nasjonalt og internasjonalt. Les mer om bedriften på www.scaleprotection.com. 

I samarbeid med bedriften skal studenten:  

• Utvikle prismodeller for selskapets produkter som er i stadig utvikling 

• Utarbeide system for likviditetsoversikt 

• Økonomioppfølging 

• Finne markedsinfo som underlag til strategiske beslutningsprosesser 
 

Kvalifikasjonskrav og egenskaper: 

• Du må være registrert student ved UiT Norges arktiske universitet både når du søker og i hele perioden 
internshipet varer 

• 4. eller 5. års student ved M.Sc. Økonomi og administrasjon (Siviløkonom) 

• Selvstendig og strukturert, fleksibel og utadvendt 

• Interessert i petroleumsindustrien og innovasjon 
 

Vi tilbyr: Muligheten til å være tett på i utviklingen i en nordnorsk bedrift som satser nasjonalt og internasjonalt. 
Innsikt i en spennende næring. Lønnstrinn 34 (i 20 %-stilling utgjør dette omtrent kr. 5.800,- pr. mnd).  

Omfang og varighet: 20 % stilling i studieåret 2018/2019. Oppstart oktober 2018 etter avtale. Tre fagsamlinger i løpet 
av arbeidsperioden. 

Arbeidsted: Harstad. 

Kontaktpersoner: For virksomhet: Marius Stamnes, 901 800 64, ms@scaleprotection.com. Ved spørsmål om 
programmet for «Innovasjonsstudent», kontakt Guro Rue Johnsen, 476 71 154, guro@kupa.no 

Søknadsfrist: 15. september 

Søknad, CV og karakterutskrift merkes “Søknad innovasjonsstudent Scale Protection” og sendes til: karriere@uit.no. 
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