
AF Decom bruker Vatsfjorden som base for opphogging av plattformer. (Bilde: Maiken Ree)

En av våre kommersielle 
samarbeidspartnere vil gjerne ha din hjelp til 
å besvare tre spørsmål. Undersøkelsen tar 
ca ett minutt

Page 1 of 10"Ville du likt at Klif tvang deg til å inhalere denne cocktailen?" - Tu.no

10.01.2018https://www.tu.no/artikler/ville-du-likt-at-klif-tvang-deg-til-a-inhalere-denne-cocktail...



ANNONSØRINNHOLD

Skipsindustriens Watson er her 
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Lyst på jobb hos...

Forsvarsbygg, Asplan Viak, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten, Capgemini 
Norge AS, Multiconsult, Experis, Statnett, Academic Work, Forsvarets Forskningsinstitutt, Intility, Norconsult eller DNV GL...

Se stillinger fra disse og andre spennende arbeidsgivere hos TUJobb.
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Skriv tekst her!

Legg til kommentar

facebookfacebook

DAGENS BESTE TILBUD I samarbeid med vår kommersielle partner prisguiden.no

A N N O N S E

HP Omen 15-ce013no

9 990,-

-17% 

Acer Predator Triton 700 (NH.Q2KED.013)

20 995,-

-16% 

Fujitsu Celsius H760 (VFY:H7600W37SPNC)

24 750,-

-12% 

Lenovo Legion Y520 (80YY0011MX)

10 995,-

-12% 
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