SOMMERJOBB 2017

Se hva andre studenter
har gjort når de har hatt
sommerjobb hos oss!
Gå inn på
sommerjobb.ffi.no
For mer informasjon:
ffi.no/sommerjobb

Har du lyst på en krevende og spennende sommerjobb? En jobb som i tillegg gir
deg verdifull erfaring og et godt utgangspunkt for videre karriere? FFI har et utfordrende og uformelt fagmiljø med gode utviklingsmuligheter.
HVEM KAN SØKE?
Du kan søke sommerjobb hos oss hvis du studerer ved et universitet eller en høgskole. Du må
være norsk statsborger, og vi krever sikkerhetsklarering.
HVA TILBYR VI?
I løpet av åtte til ti uker får du jobbe tett sammen med andre studenter og dyktige forskere
ved instituttet. Vi tilpasser oppgavene til ditt nivå, og du blir fulgt opp av en veileder mens du
jobber hos oss. Du får krevende, interessante arbeidsoppgaver og mulighet til å bryne deg på
praktisk og teoretisk problemløsning. Du kan også kombinere sommerjobb og mastergrad
hos oss.
Arbeidsstedet er på Kjeller ved Lillestrøm eller på Karljohansvern i Horten. Vi har et begrenset antall hybler til leie på Kjeller og prioriterer tildelingen til dem som ikke bor i pendleravstand til instituttet.
HVA MÅ DU GJØRE?
Du må søke elektronisk fra www.ffi.no. Vi ber om vitnemål og karakterutskrifter fra videregående skole og høgskole/universitet. Fortell gjerne kort om hobbyer og fritidsinteresser.
I søknadsskjemaet må du merke de fagfeltene du ønsker å jobbe innenfor.
NÅR MÅ DU SØKE?
FØR 15. NOVEMBER 2016! Tidligere har vi hatt to søknadsfrister for de som ønsker sommerjobb hos oss. Det gjelder ikke lenger. Nå har vi bare én søknadsfrist, 15. november.

Forsvarets forskningsinstitutt

Dette arbeider vi med:
modellering og simulering
spill og spillutvikling (serious gaming)

elektrooptikk og laserfysikk
halvlederfysikk
material- og nanoteknologi

systemarkitektur
distribuerte systemer og nettverk
radiokommunikasjon og telematikk
radar og mikrobølgeelektronikk
atmosfærefysikk og romteknologi

teknisk kybernetikk
konfigurerbar elektronikk
numeriske strømningsberegninger
anvendt matematikk
navigasjon
signalanalyse og bildebehandling
flyteknikk
programvareteknikk
IKT-sikkerhet

sikkerhetspolitikk
økonomisk og strategisk analyse
operasjonsanalyse
logistikk og logistikkledelse
sosialantropologi

samfunnssikkerhet
molekylærbiologi, mikrobiologi og bioteknologi
biokjemi og cellebiologi
fysiologi og medisin
toksikologi
organisk, uorganisk og analytisk kjemi
miljøkjemi
kjernefysikk og kjernekjemi
fysikalsk kjemi

FFI er en sivil forskningsinstitusjon tilknyttet Forsvarsdepartementet. Vi er 720 ansatte,
hvorav 520 er forskere og ingeniører som utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre
Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Instituttet er tverrfaglig og dekker
fag som matematikk, fysikk, informasjonsteknologi, kjemi, biologi, medisin, statsvitenskap og økonomi. FFI gjennomfører hovedsakelig analyser og utviklingsprosjekter for
Forsvaret, men virksomheten omfatter også sivilt rettede prosjekter.
Forsvarets forskningsinstitutt

undervannsteknologi
sonarer
miljø-, geo- og hydroakustikk

