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Industrimaster i Computer Science 
Bouvet Vestfold og Telemark søker etter industrimasterstudent! 

Om Bouvet 
Bouvet er et skandinavisk konsulentselskap som designer, utvikler, forvalter 
og gir råd om IT-løsninger og digital kommunikasjon. Sammen med våre 
kunder skaper Bouvet digitale løsninger med stor betydning for samfunnet.  
 
Bouvet ønsker å være et verdibasert konsulentselskap. Vi rekrutterer våre 
medarbeidere etter et sett verdier og ønsker at våre leveranser og 
kundeforhold også skal reflektere disse. Verdiene vi lever etter er 
delingskultur, jordnærhet, entusiasme, troverdighet og frihet.  

Bouvet har 14 kontorer i Norge og Sverige, noe som setter oss i stand til å 
forstå kundens språk, kultur og forretning. Slik kan vi forankre og løse de 
fleste oppdrag lokalt. 

.NET i Bouvet 
I Bouvet har vi et av de største .NET miljøene i Norge med flere hundre 
utviklere totalt. Vi jobber daglig med de største kundene og mest 
prestisjetunge løsningene innenfor Microsoft-teknologi, og mener selv at vi 
har et av Norges aller beste og mest anerkjente Microsoft fagmiljø.  

Vi søker deg som har erfaring innen: 
 .NET-utvikling (C#)  
 Moderne web-teknologi og klientrammeverk 
 Databasesystemer (f.eks. MS SQL Server) 
 Smidig utviklingsmetodikk som Scrum eller Kanban 

Vi ser for oss at du passer til følgende profil: 
 Evne til å ikle deg konsulentrollen 
 Gode kommunikasjonsevner på norsk 
 Evne til å ta ansvar 
 Nysgjerrig og villig til å lære mer og til å dele din kunnskap med dine 

kolleger 
 Er løsningsorientert, både teknisk og funksjonelt 
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Vi tilbyr: 
 Et av de beste fagmiljøene i Norge med hyggelige og engasjerte kolleger 
 En arbeidsgiver som jobber hardt for å skaffe spennende kunder og 

prosjekter - både i privat og offentlig sektor 
 Et trivelig miljø med stor vekt på kompetansebygging og sosiale 

aktiviteter   
 En variert arbeidsdag med utfordrende oppgaver i noen av Norges mest 

spennende prosjekter 
 Vi legger vekt på faglig utvikling for den enkelte, støttende samarbeid og 

kompetansedeling. Utviklingsmulighetene er gode – du får de 
utfordringene du vil ha, og kolleger og ledere støtter deg underveis.  

 Kort vei til beslutninger og mulighet til å påvirke hverdagen 
 Mulighet for eierskap i egen bedrift gjennom aksjeprogram 
 Konkurransedyktige betingelser med attraktiv overskuddsdeling 


