


Om oss
• Stiftet i 2011

• Eier ca. 50% av næringslokalene mellom
petrikirken og Pedersgata 69 (Restaurant 
K2)

• 3 ansatte

• Jobber for å utvikle Pedersgata til en mat-
og opplevelsesdestinasjon samtidig som vi 
bevarer og styrker gatens særpreg



Hva kan du gjøre hos oss? • Endringsledelse

• Byutvikling
• Energy, Environment and 

Society

• Kommunikasjon og media

• Økonomi, finansiering
• Eiendomsutvikling

• Utvikle samarbeid mellom 
aktørene i gaten

• Jobbe tett med alle tre 
ansatte



Fordeler med Internship

• CV
• Arbeidserfaring
• Lærerikt
• Utfordrende
• Skaffe kontakter
• Arbeide for en mye omtalt bedrift
• Avbrekk fra lesesalen
• Stor fordel med bachelor- og 

master oppgave 



Hasan – Økonomistudent

"Jeg jobbet med kjøp, utvikling og drift av 
næringseiendom, forsikringsavtaler, analyse og 
verdivurderinger for eiendom.’’

"Internship-oppholdet hos Pedersgata Utvikling 
har vært lærerikt med spennende og varierte 
arbeidsoppgaver. Jeg synes det er veldig viktig å få 
praktisert den kunnskapen man har lært på 
skolen, og ikke minst at man får relevant 
arbeidserfaring til CV. Det mest inspirerende var å 
få mulighet til reell påvirkning på utviklingen av 
Pedersgata med mine egne ideer! ’’



Eline - Endringsledelse
‘’I løpet av internshipet har jeg jobbet for å 
øke oppmerksomheten rundt Pedersgata -
og da spesielt fra studenter. Hva skal til for at 
studenter trekker opp fra selve 
sentrumskjernen? 
Jeg har i arbeidet med dette prøvd å skape 
et engasjement gjennom ulike 
arrangementer - som julekonsert, kunstløype 
og studentpriser. 
Jeg har også jobbet med å få instagram
profilen til Pedersgata opp og frem, samt 
kartlegge studentes bruk av Pedersgata ved 
hjelp av en spørreundersøkelse. 
Det har vært interessant å praktisere hos 
Pedersgata Utvikling. Her har jeg både blitt 
utfordret på nye områder, samt fått bruk for 
min faglige kompetanse innen 
endringsledelse.’’



Anders – økonomistudent

‘’Jeg har jobbet med Excel, leie av 
næringslokaler, kontrakter, likviditetsprognoser 
og verdivurderinger!’’

‘’Det var en stor fordel for meg å få et avbrekk 
fra lesesalen. Da ble jeg ikke skolelei mot slutten 
av semesteret. Ikke minst har jeg tilegnet meg  
erfaring og kunnskap som jeg kan ta med meg 
videre i arbeidslivet!’’



For spørsmål ta kontakt med Anders Ohm:
Telefon: 95443752

Epost: Anders@pedersgatautvikling.no

Vi gleder oss til å se deg!

mailto:Anders@pedersgatautvikling.no
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