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KOMMENDE ANSA-ARRANGEMENTER:

- Kick-Off i Milano 
- Norsk-Fransk Forum i Paris 

Foto forside: Karl Døhlen  
Foto over: Claire Kieffer
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Visste du at McKinsey er på jakt etter flere 
norske studenter som studerer i Frankrike?
Vårt viktigste mål er å tiltrekke oss, utvikle og beholde dyktige 
medarbeidere. I høst søker vi nye Junior Associates og kandidater 
til vårt internship-program for 2016.

Junior Associate
En Junior Associate tar en aktiv rolle i alle prosjektrelaterte 
arbeidsoppgaver som innbefatter utforming av hypoteser, 
planlegging og gjennomføring av intervjuer og analyse- og 
syntesearbeid for å kunne komme med anbefalinger og bistå 
klientene i implementeringsarbeidet. En konsulent hos McKinsey 
må kunne kommunisere med mennesker på ulike nivåer i en 
organisasjon, og være i stand til å løse komplekse problemer raskt. 
Krav til utdannelse for Junior Associates: Mastergrad.

Søknadsfrist: 25. september 

Internship 2016
Som intern i McKinsey vil du bli stilt overfor de samme 
arbeidsoppgavene som en nyansatt. Med vårt fokus på 
teamarbeid er du aldri alene og underveis vil du få rikelig med 
støtte fra dine teammedlemmer, samt partnere og eksperter i 
firmaet. Vi tilbyr internship gjennom hele året som varer ca. i 8 uker. 
Kvalifikasjonen til internship er at man har fullført 3. studieår.   

Søknadsfrist for internship: 20. september

Søknadsprosess
Søknader sendes inn via vårt elektroniske søknadsskjema: 
www.mckinsey.com/careers/apply 

Ved spørsmål ta kontakt med Ida Bjørnebye, 
Epost: ida_bjornebye@mckinsey.com 
Telefon: +47 22 86 26 26



LEDEREN 
Kjære medstudenter, 

Endelig er det semesterstart, og 
vi i det nye landsstyret gleder oss 
til å ta fatt på det vi håper blir 
tidenes høst med ANSA 
Frankrike. Og hvorfor tør vi å ha 
slike ambisiøse forhåpninger? Å 
overta etter fjorårets styre er jo 
som å hoppe etter Wirkola. Men 
selv om det ikke har vært mye 
aktivitet å spore fra oss på 
utsiden, kan vi love at vi ikke har 
ligget på latsiden. Innad i styret 
har det vært konstant aktivitet fra 
første stund. Kaja og Gyri har 
gjort en iherdig innsats med å 
kontakte potensielle bedrifter og 
foredragsholdere til Norsk-Fransk 
Forum, som for første gang vil 
finne sted i Paris. 
Kaja har dessuten funnet 
særdeles flotte lokaler til forumet, 
og det alene er grunn nok til å 
glede seg. Eivind er den som skal 
takkes for at økonomien går i 
orden - når vi venter kick-off i 
Milano og NFF i Paris, byer som 
spiser lommebøker til  frokost, 
sier det seg selv at dette er en 
viktig oppgave som krever svært 
høy grad av kontroll. Og sist, men 
ikke minst, skal Håkon ha æren 
for å ha utformet avisa du sitter 
med i hånden. Takket være ham 
kan du nå lese om årets 17. mai-
feiring og landsmøtet i Reims, bli 
kjent med oss i styret og finne ut 
hvor Alfred fra England var da 
Oddvar Brå brakk staven.

En av ANSAs viktigste oppgaver 
er å fremme verdien av 
internasjonal erfaring. Det krever 
mye av en person å forlate sitt 
trygge hjem og begi seg ut på et 
langvarig eventyr preget av ukjent 
kultur og fremmed språk. Og 
betalingen består av unik 
kompetanse man ikke får tak i på 
andre måter, hvilket forøvrig er 
temaet for årets NFF.

Det å flytte til utlandet innebærer 
blant annet å forlate venner og 
familie over lengre tid. Hvis du 
nettopp har reist ut av Norge, er 
du kanskje bekymret over det å 
opprettholde kontakten med alle 
dine bekjente fra Norge. Hvis du 
allerede har vært i utlandet en 
stund, har du kanskje opplevd at 
du ikke har hatt like mye kontakt 
med dem om du hadde planlagt.  
Det er i hvert fall tilfellet for 
undertegnede. Men i løpet av 
mine fire år borte fra hjemmet jeg 
vokste opp i har jeg lært noe jeg 
gjerne vil dele med dere andre: 
Man trenger ikke å bekymre seg 
for at det går lang tid uten at man 
kontakter gamle venner. Jeg har 
ved flere anledninger møtt gamle 
kamerater jeg ikke har hørt noe 
fra på svært lang tid, men likevel 
er stemningen alltid like god som 
før.   →
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Og derfor er det heller ingen 
grunn til å la være å sanke nye 
venner her i Frankrike. Jeg sier 
ikke med dette at man burde 
glemme alt man har av kjent og 
kjært i Norge, men skal man 
trives på et nytt sted, er man 
selvsagt nødt til å gi plass til nye 
bekjentskaper. Og derfor mener 
jeg det er viktig å utnytte de 
anledningene man har til å 
sosialisere med menneskene 
man har rundt seg - de som er 
tilgjengelige der og da. På den 
måten mener jeg man kan nyte 
livets utfordringer til enhver tid.

En av nøklene til å løse en 
utfordring er jo nettopp det å 
være åpen for det ukjente. Man 

må våge å ta andre veier enn 
dem man kjenner - til slutt vil 
man bli kjent med dem også. Og 
dette er særlig viktig om man 
skal overleve som norsk student 
i Frankrike, siden 
undervisningssystemet er 
såpass annerledes, og fordi 
man ikke har de samme 
rettighetene som i hjemlandet. 
Man må rett og slett akseptere 
at den rette veien består av 
omfattende arbeid i å finne 
struktur i kaos. Det er slik ting 
gjøres her omkring. Selv de 
franske metodene har nemlig 
sine fordeler, selv om man 
kanskje ikke ser dem med en 
gang. Selv synes jeg at mitt 
opphold i Frankrike så langt har 

gitt meg en mer virkelighetsnær 
forståelse av at ting ikke alltid 
kan bli servert på sølvfat, noe vi 
er altfor godt vant med fra 
Norge. Og denne erfaringen tror 
jeg samtlige nordmenn som har 
studert i Frankrike får godt 
utbytte av senere i livet.

Bli fascinert, ikke irritert.

Med det ønsker jeg lykke til med 
det nye skoleåret.

Vennlig hilsen  
Tomas Engebretsen 
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.frANSA har vært så heldige å få et intervju 
med hele det nye styret for å presentere det 
for våre lesere.

Håkon Fure  
Redaktør i ANSA Frankrike

Tomas Engebretsen 
Landsleder 

Hva er din beste opplevelse i 
Frankrike?
Har lyst til å si Pyrra-turene til 
ANSA Toulouse, men det var 
jo i Andorra. Så da blir det 
Teknas vintur til Cahors i 
2013.

Har du noensinne tatt med flere enn ti 
sjokoladeplater i kofferten ut av Norge?
Nei

Visste du at man har mellomrom mellom 
spørsmålsegnet og ordet det etterfølger på 
fransk?
Det var jo jeg som lærte deg dette, Håkon. Utrolig 
nok.

Vennligst bøy verbet Emouvoir i presens, uten 
hjelpemidler:
Jeg emouvoirer, Du emouvoirer, Han/Hun/Det 
emouvoirer, Vi emouvoirer, Dere Emouvoirer, De 
emouvoirer.

Hva bør .frANSAs lesere vite om deg?
Jeg kan egentlig ikke fransk. Men jeg liker å late 
som!

Gyri Reiersen 
Nestleder

Hva er din beste opplevelse i 
Frankrike?
Sykling, tror jeg. Her er det 
ingen bakker og bare fritt 
frem til å kruse gjennom 
byer og landlige omgivelser. 
Det beste må være å sykle i litt varmt vår/høstvær, 
sent på kvelden ved Canal Du Midi. 

Har du noensinne tatt med flere enn ti 
sjokoladeplater i kofferten ut av Norge?
Ja, jeg innrømmer at jeg har et svakt punkt når det 
kommer til skokolade.

Vennligst bøy verbet Emouvoir i presens, uten 
hjelpemidler:
Hater verbbøying… Hva betyr det forresten?  
- Emouvois 
- Emouvois 
- Emouvoit 
- Emouvoyons 
- Emouvoyez 
- Emouvoient                                         

Hva bør .frANSAs lesere vite om deg?
For å unngå spørsmål om hvorfor jeg prater så rart; 
Jeg er en avdaket nordlending som bor i Sandnes 
og som kan bytte til østlandsdialekt når det passer 
seg.   →

NYTT LANDSSTYRE i ANSA 
FRANKRIKE
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Kaja Marie Joval 
Informasjons-
ansvarlig

Hva er din beste opplevelse i 
Frankrike?
Russetiden. Helt fantastisk å 
forsøke å forklare en streng 
fransk professor at det er helt nødvendig at jeg 
blir sittende under pulten i en hel skoletime og 
kun har lov til å besvare spørsmål på norsk. 
Annet enn det er selvfølgelig hvert eneste 
ANSA-møte en eneste stor glede!

Har du noensinne tatt med flere enn ti 
sjokoladeplater i kofferten ut av Norge?
Jeg har prøvd, men det er alltid tomt innen flyet 
letter.

Visste du at man har mellomrom mellom 
spørsmålsegnet og ordet det etterfølger på 
fransk?
Ja, innført av Louis XVI i 1788. De sier det var 
det som startet den franske revolusjonen.

Vennligst bøy verbet Emouvoir i presens, uten 
hjelpemidler:
Mus?

Hva bør .frANSAs lesere vite om deg?
Beyoncé er mitt spirit animal.

Eivind Nilsen
Økonomiansvarlig

Det lyktes ikke .frANSA å 
kontakte Eivind tidsnok. 
Han er likefullt et 
styremedlem og fortjener 
følgelig intervjuplass. 

Hva er din beste opplevelse i Frankrike?
…

Har du noensinne tatt med flere enn ti 
sjokoladeplater i kofferten ut av Norge?
…
Visste du at man har mellomrom mellom 
spørsmålsegnet og ordet det etterfølger på fransk?
…

Hva bør .frANSAs lesere vite om deg?
…

Håkon Fure
Redaktør

Hva er din beste 
opplevelse i Frankrike?
Begynnelsen på 
studiene for to år siden. 

Hvorfor er du i Frankrike?
Siden jeg begynte med fransk på ungdomsskolen 
ble det et mål å bli bedre i fransk enn min far. Et 
effektivt virkemiddel var derfor å flytte hit. 

Har du noensinne tatt med flere enn ti 
sjokoladeplater i kofferten ut av Norge?
Nei, man finner jo bedre sjokolade i Frankrike. 

Visste du at man har mellomrom mellom 
spørsmålsegnet og ordet det etterfølger på fransk?
Ja, Landsleder Tomas lærte meg det. 

Vennligst bøy verbet Emouvoir i presens, uten 
hjelpemidler:
J’émeus 
Tu émeus 
Il/elle émeut 
Nous émouvons 
Vous émouvez 
Ils émeuvent



�6

Tekst: Anita Skarpås       Bilder: Elise Tingvoll  
Begge studerer i Reims 

I Reims tok vi ikke lett på å feire 17. mai utenlands. 
For noen var det den første feiringen noen gang 
tilbragt utenfor fedrelandet og vi måtte derfor sørge 
for å få høytidsstemningen på plass.  En liten 17. 
mai-komité ble satt sammen for å organisere dagen 
for de norske studentene i Reims, som har vokst til å 
bli en riktig koselig, liten gruppe. Programmet bestod 
av 17. mai-tog, quiz, taler og brunsj. 
 

Da vi møtte opp for å gå i 17. mai-tog til brunsjen, 
manglet det ikke med undrende franske barn som 
dro i jakkeermet til foreldrene og som spurte «C’est 
quoi ça?», «Pourquoi les gens font ça?» og «Le 
drapeau vient d’où maman?» Vi smilte, sang og 
ropte hurra. Det er ingenting som hjelper mer enn 
nasjonaldagen for å få frem glade minner og barnet 
inni oss.
Det var heller ingen tvil om at champagne også 
måtte til på en så spesiell dag, og vi kunne jo heller 
ikke være på et bedre sted for dette. Glassene 
fyltes opp og talene kom som perler på en snor. De 
fredfulle franskmennene ble overrasket da vi 
nordmenn reiste oss opp og begynte å synge 
nasjonalsangen, men til slutt fikk vi applaus fra 

både servitører og andre gjester. Tiden fløy da vi 
endelig kunne prate norsk, og før vi visste ordet av 
det, var vi alle mette og noen av oss ironisk nok 
solbrente. 
Med kommende eksamener uken etter var andre 
medstudenter overrasket over at vi alle tok oss tid til 
feiringen og litt misunnelige etter at bilder ble lastet 
opp på Facebook av blide nordmenn som stolte 
feiret verdiene Norge står for.  Selv uten bunad, 
pølser og russ ble det en fantastisk dag som samlet 
nordmennene i Reims til en velfortjent 
eksamenspause og høytidsfeiring.

17. mai i Reims
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En sommerjobb i BEKK gir deg konkret arbeidserfaring fra 
reelle prosjekter. Send CV, søknad og karakterer til jobb@bekk.no.

www.bekk.no/jobb   |   open.bekk.no

VI SØKER STUDENTER 
TIL SOMMERJOBB I BEKK
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Tekst: Håkon Fure
Redaktør i ANSA Frankrike      
Bilde: Bjørn Olav Bøe  
Studentprest i sjømannskirken

27.-28. februar ble det årlige 
landsmøtet til ANSA Frankrike 
avholdt. Studenter fra hele 
Frankrike samlet seg til denne 
anledningen hvor nytt styre ble 
valgt og kursen til ANSA 
Frankrike for neste år ble staket 
ut. 

Rundt 20 personer deltok på 
arrangementet. Alle ble innlosjert 
på et hostell med møtelokaler. På 
lørdags morgen presenterte det 

forrige styret sitt virke i året som 
har vært. De har holdt en ryddig 
økonomi. De har arrangert tre 
vellykkede arrangementer, nemlig 
Kick-off, Norsk-Fransk Forum og 
Landsmøtet. Disse 
arrangementene er det god 
tradisjon for å gjennomføre og de 
arrangeres også i år. Videre har 
styret fått positivt respons både 
fra enkeltpersoner og lokallagene 
i Toulouse og Paris for bidrag 
med informasjon og organisering. 

Landsstyret i ANSA Frankrike 
består av fem personer. Det 
nåværende styret har 
medlemmer fra Toulouse, Paris 
og Nantes. Dermed er norske 

studenter i Frankrike godt 
representert.

Det nye styret bestemte seg 
umiddelbart for å fortsette med 
det gode arbeidet uten store 
forandringer, med unntak av 
vedtaket om å arrangere Norsk-
Fransk Forum i Paris fremfor i 
Toulouse. 

Etter møtet på morgenen var det 
omvisning i champagnekjelleren i 
Pommery etterfulgt av 
champagnesmaking. Deretter 
kunne de som ville se på en sånn 
kjent katedral. På kvelden var vi i 
god ANSAtradisjon på en god 
restaurant og smakte på utelivet i 
Reims etterpå.  →

Landsmøte i ANSA Frankrike
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   Om du tar metro, tog eller fly, 
   Uansett hvor du er i Paris, 
   Om du er på café eller ikke, 
   Husk én ting:  

DU  
REISER  
ALDRI 
ALENE
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Vi i landsstyret har gleden av å invitere til 
karrieredagen Norsk-Fransk Forum, som for første 
gang avholdes i Paris. I år satser vi på større 
oppslutning enn noen gang tidligere, så hold av 
lørdag 7. november!
Karrieredagen er spekket av spennende foredrag 
og presentasjoner av prestisjefulle bedrifter, 
etterfulgt av luksuriøs festmiddag.
Vi ønsker velkommen til en unik anledning til å 
bygge nettverk i Norge, og en enestående mulighet 
til å bli kjent med andre utenlandsstudenter - alt 
dette i Frankrikes velrenommerte hovedstad.

Vi kan allerede nå si at bedrifter som Google, 
McKinsey & Co, Accenture og Texas Instruments 
kommer for å møte studenter med internasjonal 
kompetanse. I tillegg kommer gjester som den 
norske ambassadøren til Frankrike, nemlig Rolf 
Einar Fife, Lise Randeberg, president i Tekna, og 
Erik Møse, dommer i menneskerettsdomstolen i 
Strasbourg.

Hvorfor delta? Ett av de viktigste formålene til 
ANSA er å overbevise næringslivet om viktigheten 
av erfaringen som vi utenlandsstudenter sitter på. 
Etterhvert som verden blir stadig mer globalisert, 
vokser behovet for folk som oss. Ved å delta sikrer 
du derfor ikke bare din egen karriere, du er også 
med på å fremme et av fremtidens viktigste 
kompetanseområder.
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Tre på gaten

Hva vet l’homme de la 
rue om 
Norge? .frANSA har 
vært på place du 
capitole i Toulouse for 
å se hvor 
kunnskapsnivået 
ligger.

Ettersom Einar bare er 
hobbyjournalist, og 
jeg aldri har vært 
journalist, begikk vi 
den klassiske 
journalisttabben 
« Glemme å spørre 
intervjuobjekter om 
navnet ». 

Håkon Fure  
Redaktør i ANSA Frankrike  
Einar Waldrop  
Hobbyjournalist for .frANSA

To franske kvinner Et britisk ektepar

Hvor var du den 25. februar 1982 da Oddvar Brå brakk 
staven?

Vi var ikke født da. Han: Reykjavik. Mest spennende tv-
øyeblikk jeg har sett. 
Hun: Hongkong. Enig med ham.

Kjenner dere til den dramatiske smørkrisen i Norge i julen 
2011?

Ja, Frankrike eksporterte smør til 
dere da. Har ikke Frankrike godt 
smør, da?  
.frANSA er en nøytral medieaktør og 
tar derfor avstand fra å ta standpunkt 
til smørpreferanser.

Nei. Men det høres fryktelig ut. Som 
allierte liker ikke vi briter å se våre 
brødre i nød. 

Hva forbinder dere med Norge?

Jeg har bodd med en norsk jente før, 
svarer hun til høyre. Hun sa at det er 
kaldt der. Jeg tror derfor at det er 
kaldt der. 

Kongefamilien! Jeg har faktisk hilst på 
kongen, 
utbryter mannen, som kanskje heter 
Alfred, og setter i gang å fortelle om 
kongefamilier under andre 
verdenskrig. 
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Da jeg stilte i valg til 
redaktørvervet 
i .frANSA holdt jeg en 
appell. Jeg var 
klinkende klar på at 
en fri presse er en av 
de viktigste 
bærebjelkene i et 
moderne demokrati. 

Derfor setter vi i 
redaksjonen umåtelig 
stor pris på respons 
fra dere lesere. Det 
være seg private 
tilbakemeldinger eller 
innlegg dere vil dele 
i .frANSA. 

Vil du skrive et innlegg i ?

Send inn det du har på hjertet til: 
redaktor.frankrike@ansa.no

Håkon Fure  
Redaktør i ANSA Frankrike

mailto:redaktor.frankrike@ansa.no
mailto:redaktor.frankrike@ansa.no
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Foto: Kimm Saatvedt

storetingpågang.no

Noen ganger trengs spesialkunnskap som  
få har. Chisom Onubogu er petrofysiker  
i Total og en av dem med slik kunnskap. 

Vannmetning. Porøsitet. Permeabilitet.  
Uvanlige begreper for de fleste – dagligdagse  
for Chisom. Hun er nemlig ansvarlig for  
tolkning av petrofysiske data fra våre felt.  
Hennes beregninger forteller hvor mye  
olje og gass vi kan forvente å finne 
i dypet. Samtidig som vi leter videre  
etter nye olje- og gassforekomster,  
er Total godt i gang med utbyggingen  
av Martin Linge-feltet i Nordsjøen. 

Vi er Total, et av verdens største  
olje- og gasselskap, med 50 års 
erfaring i Norge. 

Du går i dybden 
når du har store 
ting på gang
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