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Sommerjobb på FFI — ta en utfordring!
Hver sommer arbeider flere titalls motiverte studenter i utfordrende prosjekter 
ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). Har du lyst til å bli en av dem? 

HvEM kan SøkE?
Du kan søke dersom du studerer på et universitet eller en høgskole. Vi tilpasser oppgavene 
til ditt kunnskaps- og erfaringsnivå. Du trenger ikke ha kjennskap til Forsvaret.

Hva vI tIlByR Og HvOR
Arbeidsoppgavene er både interessante og krevende, og de varer i typisk åtte til ti uker.  
Arbeidsstedet er på Kjeller ved Lillestrøm, eller på FFIs enhet ved Karljohansvern i Horten. 
Dersom du trenger et sted å bo, så har vi flere hybler i Kjeller-området.

SøknadEn
Du må registrere søknaden elektronisk på vår hjemmeside www.ffi.no innen 1. mars 2012. 
En så tidlig tidsfrist skyldes blant annet arbeidet med sikkerhetsklarering. Søknader som 
ikke er lagt inn elektronisk eller søknader uten attester/vitnemål vil ikke bli behandlet. Vi 
ber om vitnemål/karakterutskrifter fra både videregående skole og høgskole/universitet. 
Attester/vitnemål kan du sende per post dersom disse ikke foreligger i elektronisk form. 
Ettersendinger må merkes ref. nr. 11/01585. Vi returnerer ikke søknadspapirene.

Fortell gjerne kort om hobbyer og fritidsinteresser. I søknadsskjemaet må du merke det/
de fagfeltene du ønsker å jobbe innenfor.

FFI, Personalkontoret
Postboks 25
2027 Kjeller
Telefon: 63 80 71 20/21
Epost: jobb@ffi.no

FlERE StudEntER kOMBInERER 
En SOMMERJOBB MEd dEt å ta 
En MaStERgRad HOS OSS. 
—

FFI er en sivil forskningsinstitusjon 
tilknyttet Forsvarsdepartementet.
Vi er 719 ansatte, hvorav 493 er for-
skere og ingeniører som utvikler tek-
nologi 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 ana-
lyser og utviklingsprosjekter for For-
svaret, men virksomheten omfatter 
også sivilt rettede prosjekter.
—
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dEttE aRBEIdER vI MEd
 elektrooptikk og laserfysikk

 halvlederfysikk

 material- og nanoteknologi 

 distribuerte systemer og nettverk 

 radiokommunikasjon og telematikk

 radar og mikrobølgeelektronikk

 atmosfærefysikk og romteknologi 

 teknisk kybernetikk 

 navigasjon

 signalanalyse og bildebehandling

 systemarkitektur 

 programvareteknikk 

 konfigurerbar elektronikk

 numeriske strømningsberegninger

 anvendt matematikk 

 modellering og simulering 

 undervannsteknologi

 sonarer

 miljø-, geo- og hydroakustikk 

 biokjemi og molekylærbiologi 

 toksikologi

 organisk, uorganisk og analytisk kjemi

 miljøkjemi 

 kjernefysikk og kjernekjemi

 fysiologi

 spill og spillutvikling (serious gaming)

 operasjonsanalyse

 sikkerhetspolitikk

 økonomisk og strategisk analyse

 samfunnssikkerhet

 logistikk og logistikkledelse

Dersom du ønsker mer informasjon om hva vi gjør innen disse områdene, kontakt FFIs 
personalkontor, eller se vår nettside www.ffi.no.


