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Gjensidige er et ledende nordisk
skadeforsikringsselskap notert på Oslo Børs, og har
tilbudt forsikringstjenester i mer enn 200 år. Vi har
rundt 4 000 ansatte og tilbyr forsikringsprodukter i 
Norge, Danmark, Sverige og Baltikum. I Norge
tilbyr vi også pensjon og sparing.

Om oss



I Gjensidige har du muligheten til å jobbe deltid ved siden av 
studiene gjennom et helt studieår. Et internship hos oss vil gi 
deg bedre innsikt i bransjen og kulturen vår, og ikke minst 
mulighet til å følge oppgavene dine fra start til slutt. På de 
neste sidene kan du lese om hvordan tidligere interns 
opplevde oppholdet hos oss. 
 
Internship-stillingen tilsvarer en ca. 20 prosent stilling 
gjennom året. Vi legger vekt på høy fleksibilitet, slik at 
jobben du gjør hos oss ikke går ut over prestasjonene dine 
på skolen. Det varierer litt fra år til år hvilke avdelinger som 
tilbyr internship. Følg med på gjensidige.no/internships

• analyse

• informatikk

• juss

• kommunikasjon

• markedsføring

• matematikk og statistikk

• organisasjonspsykologi

• HR og pedagogikk

• økonomi og forretningsutvikling 

Få en tjuvstart  
på karrieren

Vi utlyser internships i løpet av våren hvert år.  
Internship er relevant for deg som blant annet studerer: 

https://www.gjensidige.no/konsern/jobb/internships


 
 

Studerte: Master i markedsføring,  
Høyskolen Kristiania

Internship: Kundeengasjement 
i avdelingen Marked og CRM 
 
Videre karriere: Markedskoordinator  
i Gjensidige Forsikring ASA

Synne Netland



Arbeidsoppgavene mine:
Jeg jobbet mest med ulike 
markedsaktiviteter som kan 
gjøre Gjensidige mer attraktivt 
for unge mennesker. Det var 
svært mange spennende og 
varierte arbeidsoppgaver. Jeg 
deltok i møter hos eksterne 
samarbeidspartnere, utformet 
innhold tilpasset målgruppen, 
sendte ut mail og SMS for å 
teste ulike budskap og var med 
på seminarer og workshops. 
 
Mest spennende: 
Det mest spennende og givende 
jeg gjorde, var uten tvil 
julearrangementet som 
Gjensidige holdt sammen med 
gjenbruksappen Tise, hvor vi 
samlet inn gaver til Fattighuset. 
Her fikk jeg lov til å ha 
hovedansvaret – fra idé til 
praktisk gjennomføring. Jeg 
lærte mye og vokste veldig på å 
ta ansvar for dette 
arrangementet. 
 
Hvorfor internship hos 
Gjensidige: 
Det er utrolig mange spennende 
arbeidsoppgaver og interessante 
problemstillinger å ta tak i her, 
og man kan lære mye av folk 
med forskjellig kunnskap, på 
tvers av avdelingene. 

Dette overrasket meg mest:
Gjensidige er innovative og 
ønsker virkelig å henge med i 
tiden. Jeg ble imponert over 
servicen og hvor engasjerte de 
ansatte er. Gjensidige er en 
fantastisk bedrift som jeg er 
veldig stolt over å jobbe for. 
 
Relevans for studier og 
ambisjoner: 
Å søke på internshipet er det 
lureste jeg har gjort. Jeg fikk 
prøvd teori i praksis og lærte 
utrolig mye. Den relevante 
arbeidserfaringen jeg fikk var 
gull verdt, og jeg fikk en helt 
annen selvtillit.



 
 

Studerte: Fysikk og matematikk på  
NTNU i Trondheim, 1 år i Oslo

Internship: CRM & Analyse  
i Divisjon Næringsliv

Petter Aarseth Moen



Arbeidsoppgavene mine:
Jeg jobbet med å lage og 
programmere forskjellige 
modeller og dataløsninger som 
skal hjelpe selgerne med salg til 
næringslivskunder. 
 
Mest spennende: 
Jeg utviklet et program som 
planlegger og optimerer en 
kjørerute for besøk av kunder, 
basert på hva vi kan forvente å 
tjene. Jeg brukte også 
maskinlæring til å lage en 
modell som skal forutsi om vi 
kan forvente salg eller ikke hos 
potensielle kunder. Det å få 
utvikle og teste helt egne 
løsninger på faktiske problemer, 
og se at de leverer resultater, har 
vært veldig givende og gitt 
solide erfaringer. 
 
Hvorfor internship hos 
Gjensidige: 
Forsikringsvirksomhet innebærer 
så utrolig mye mer enn det jeg 
hadde sett for meg. Det ligger 
veldig mye bak hvert eneste ledd 
i prosessene, og det å få tillit og 
frihet til å forbedre disse 
prosessene basert på egne ideer, 
har vært både motiverende og 
engasjerende. 

Dette overrasket meg mest:
Gjensidige er en overraskende 
fremoverlent og moderne 
bedrift, hvor man er ivrige etter 
å utforske nye teknologier og 
løsninger. 
 
Relevans for studier og 
ambisjoner: 
Et miljø der man har frihet til å 
teste sine egne ideer og får 
veiledning fra dyktige og erfarne 
medarbeidere, gjør Gjensidige til 
det perfekte sted å utfolde seg 
kreativt og utvikle seg både 
profesjonelt og faglig.



 
 

Studerte: Master i arbeids- og 
organisasjonspsykologi ved UiO

Internship: Rekruttering  
i HR-avdelingen 
 
Videre karriere: HR-konsulent  
i Gjensidige Forsikring ASA

Marthe Bjerke



Arbeidsoppgavene mine:
Jeg jobbet hovedsakelig med 
Employer Branding og 
onboarding; hvordan 
markedsføre Gjensidige som 
arbeidsgiver og hvordan sikre en 
helhetlig, god mottakelse av 
nyansatte. Jeg hadde blant 
annet, sammen med min 
medintern, ansvar for 
planlegging og gjennomføring 
av ulike karrieredager og 
arrangementer Gjensidige er 
representert på. I tillegg 
arrangerte vi Gjensidigedagen, 
hvor 60 studenter blir invitert til 
hovedkontoret for en dag. 
 
Mest spennende: 
Det mest spennende jeg jobbet 
med var å lage en ny 
onboarding-prosess for 
Gjensidige. Å kartlegge dagens 
situasjon og jobbe mot gode 
løsninger var veldig givende. Jeg 
skrev også masteroppgaven min 
i samarbeid med Gjensidige, 
hvor jeg nettopp så på hvordan 
Gjensidiges onboarding-prosess 
foregår i dag og hvordan denne 
kan forbedres.

Hvorfor internship hos 
Gjensidige:
Det var veldig spennende for 
meg å være intern i et 

forsikringsselskap fordi det 
jobbes med så utrolig mye 
forskjellig her. På den måten fikk 
jeg innsikt i flere bransjer/ 
områder, og det var gøy å se 
den kompleksiteten og de ulike 
fagbakgrunnene som ligger bak 
utviklingen av 
forsikringsprodukter. 
 
Dette overrasket meg mest: 
Noe som overrasket meg 
positivt med Gjensidige, var det 
sosiale miljøet og at forsikring 
slettes ikke er en traust bransje, 
men en bransje som satser 
knallhardt på blant annet 
teknologi og innovasjon. 
 
Relevans for studier og 
ambisjoner: 
Internshipet var relevant for min 
studieretning. Jeg satt midt i et 
stort HR-landskap, som gjorde 
at jeg daglig omgikk en veldig 
kompetansetung gjeng. Det var 
inspirerende og lærerikt.



 
 

Studerte: Økonomi og administrasjon, 
Handelshøyskolen NMBU 

Internship: Sponsing og events 
i avdelingen Marked og CRM 
 
Videre karriere: Portfolio Manager  
i Insr Insurance Group

Mats Lindqvist



Arbeidsoppgavene mine:
Jeg var prosjektleder på ulike 
prosjekter, med fokus på 
aktivering av Gjensidiges 
sponsorater. Jeg jobbet med 
både interne og eksterne events. 
 
Mest spennende:  
Det mest spennende var å få 
jobbe med utvikling og 
videreføring av sponsoravtaler. 
Det var interessant å se hvordan 
sponsoratene kan brukes til å 
bygge merkevare og omdømme, 
og ikke minst intern stolthet i 
selskapet. Jeg syntes det var 
veldig interessant og spennende 
å få jobbe med hele linjen fra 
breddeidrett til toppidrett. 
 
Hvorfor internship hos 
Gjensidige: 
Gjensidige er et stort og 
komplekst selskap – mange 
spennende mennesker med ulik 
kompetanse. De viser stor 
interesse for interns og ga meg 
muligheter til å prøve meg 
skikkelig. 

 
 

Dette overrasket meg mest:
Det som overrasket meg mest, 
var mulighetene, tilliten og 
ansvaret jeg fikk fra første uke i 
jobben. 
 
Relevans for studier og 
ambisjoner: 
Internshipet var spesielt relevant 
for strategi og finansiering for 
min del, og for arbeid med 
merkevarebygging og marked. 
En sponsoravtale er i stor grad 
bytte av et økonomisk bidrag 
mot et sett med avtalte 
rettigheter og plikter. For meg 
var det en veldig god match 
mellom faglig og personlig 
interesse, det å kunne arbeide 
med økonomi, marked og idrett. 
På sikt har jeg ambisjoner om å 
arbeide i en lignende stilling i 
norsk næringsliv.



 
 

Studerte: Produktdesign,  
OsloMet – storbyuniversitetet

Internship: Digitale kundeopplevelser 
i avdelingen Teknologi og utvikling 
 
Videre karriere: Designer 
i Gjensidige Forsikring ASA

Hamy Nguyen



Arbeidsoppgavene mine:
Jeg jobbet med oppgaver 
knyttet til kundeopplevelser, 
først og fremst på digitale 
plattformer. Jeg kartla 
kundereiser, avdekket 
kundebehov, lagde skisser på 
konsepter, genererte ideer og 
fasiliterte workshops. 
 
Mest spennende: 
Jeg var så heldig å få jobbe med 
et dyktig designteam der jeg fikk 
god trening i å jobbe som 
designer i et stort selskap. Jeg 
var med i et prosjekt hvor jeg 
fikk muligheten til å holde en 
workshop med potensielle 
kunder. Jeg fikk også presentere 
flere av prosjektene mine for 
andre avdelinger. 
 
Hvorfor internship hos 
Gjensidige: 
Da jeg startet på studiet, hadde 
jeg aldri sett for meg å jobbe i 
et forsikringsselskap, og det er 
kanskje grunnen til at jeg syntes 
det var spennende. Det er alltid 
nye utfordringer å bryne seg på, 
spesielt fordi teknologien er i 
rask endring. Det å kunne 
designe nye forsikringsløsninger 

som hjelper kundene og 
utfordrer konkurrentene, syntes 
jeg var veldig spennende. 
 
Dette overrasket meg mest: 
Det beste var å føle meg godt 
ivaretatt av både leder og team 
slik at jeg visste at jeg gjorde en 
god jobb. Jeg fikk også lov til å 
gjøre veldig mye jeg tok initiativ 
til selv. Det var alltid dyktige 
medarbeidere å støtte seg på. 
De sosiale arrangementene var 
toppen av kransekaka! 
 
Relevans for studier og 
ambisjoner: 
Å sitte inne med relevant 
arbeidserfaring før studiet var 
over, var gull verdt. Det å jobbe 
som intern hos Gjensidige ga 
meg god trening i å jobbe med 
flere designrelaterte 
arbeidsoppgaver i et tverrfaglig 
team, sammen med andre 
designere, alene – og med 
kunder.



 
 

Studerte: Applied Computer Science, 
Westerdals Oslo ACT

Internship: Teknologi og innsikt  
i avdelingen Teknologi og Utvikling 
 
Videre karriere: Applications Consultant  
i Capgemini

Sondre Honningsøy



Arbeidsoppgavene mine:
Min rolle var å være «broen» 
mellom de forretningsmessige 
behovene til Gjensidige og å 
realisere disse behovene i en 
teknologisk løsning. Jeg jobbet 
særlig mye med å utvikle og 
prøve ut nye konsepter for 
mobil-apper. 
 
Mest spennende: 
Det mest spennende for meg 
var å prøve meg som 
prosjektleder for et lite 
innovasjonsprosjekt internt. Her 
fikk jeg muligheten til å pitche 
og utvikle et konsept for mobile 
flater fra bunnen av, før jeg 
etter hvert også fikk ressurser til 
å leie inn en egen utvikler til å 
jobbe sammen med meg om å 
lage en faktisk løsning. Etter å 
ha utviklet løsningen, 
presenterte jeg denne for 
sentrale personer i Gjensidige, 
blant annet i konsernledelsen. 
Jeg hadde aldri sett for meg at 
jeg skulle få denne muligheten 
som intern.

Hvorfor internship hos 
Gjensidige:
Det var spennende å se hva som 
«rører seg» i et så stort selskap 
som Gjensidige, og hvordan alt 
henger sammen for å få 
maskineriet til å gå. Jeg lærte 
utrolig mye som man rett og 

slett ikke lærer på skolebenken. 
Gjensidige har også en kultur 
som bidrar til at ting går 
fremover, og at folk tør å ta 
sjanser, noe man ofte ikke 
forbinder med store selskaper. 
 
Dette overrasket meg mest: 
Som teknolog ble jeg svært 
overrasket da jeg oppdaget hvor 
mye tid og ressurser Gjensidige 
satser på å være best på 
teknologi. Konsepter, som AI, 
bildegjenkjenning, augmented 
reality, robotics og blockchain, 
eksisterer ikke i Gjensidige som 
løse begreper, de eksisterer som 
faktiske prosjekter som folk 
jobber med for å gi bedre 
kundeopplevelser. 
 
Relevans for studier og 
ambisjoner: 
Jeg opplevde internshipet utrolig 
relevant for min bakgrunn fordi 
jeg lærte det beste fra to 
verdener. På den ene siden 
måtte jeg løse og planlegge 
hvordan de tekniske 
utfordringene kan oppstå. På 
den andre siden måtte jeg 
forstå de forretningsmessige 
mulighetene og behovene. 
Denne kunnskapen og 
erfaringen er jeg sikker på at jeg 
kommer til å ha god nytte av 
videre i karrieren.



Vil du bli bedre  
kjent med oss?

Hvert år arrangerer vi Gjensidigedagen på Huset vårt i 
Oslo. Vi velger ut 60 heldige studenter som får et innblikk 
i hvordan det er å jobbe hos oss.  
 
Du får møte konsernsjefen, flere av våre direktører og 
dyktige medarbeidere. Vi arrangerer seks ulike workshops 
innen seks ulike fagfelt, der du kobles opp mot det 
fagfeltet som er mest relevant for utdanningen din.  
I tillegg får du høre spennende foredrag og spise god 
mat. Dagen avsluttes med Gjensidiges månedlige 
fredagsbar for alle ansatte.  
 
Kommer du langveisfra, spanderer vi fly på deg.

Dette er en enestående mulighet til å prøve deg på 
relevante faglige utfordringer i et av Norges største 
finanskonsern, og til å bygge nettverk med ansatte og 
studenter. Les mer på gjensidige.no/gjensidigedagen

https://www.gjensidige.no/konsern/jobb/gjensidigedagen?WT.mc_id=advgj_11503112021_kon


 
 

Sjekk SoMe-kanalene våre!
Bli bedre kjent med oss og mulighetene dine  
via SoMe-kanalene våre.

Har du spørsmål til oss? Send en e-post til  
student@gjensidige.no eller les mer på karrieresidene 
våre: gjensidige.no/jobb

mailto:student%40gjensidige.no?subject=
https://www.gjensidige.no/konsern/jobb




 
 

Nettverk for  
unge i Gjensidige

Hva er GJYP?

Gjensidige Young Professionals (GJYP) er et 
nettverk for unge under 35 år som jobber på 
hovedkontoret i Oslo. GJYP er en arena for 
nettverksbygging og sosialisering, hvor du kan 
utveksle erfaringer, få nye impulser, bygge 
relasjoner og ikke minst ha det gøy.  
 
Som medlem i GJYP blir du invitert på 
arrangementer som kick-off, ambassadør-
samlinger, sosiale treff, sommerfest og 
julebord. Arenaen gir deg et bredt nettverk på 
tvers i organisasjonen og spennende 
muligheter for tverrfaglig samarbeid.  



Gjensidige 
Telefon 915 03100 
gjensidige.no

https://www.gjensidige.no/privat

