
HOPPER I DET: Gaurav Vij går fra Sopra Steria i Norge til selskapets britiske avdeling - der han skal være med å bygge opp
forretningsrådgivning-enheten.
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Fra Lutvann til London med seks språk i
bagasjen

Der mange kommer seg ut av komfortsonen ved å bytte jobb, har oslogutten
Gaurav Vij valgt å flytte til London. Der skal han blant annet være med
å bygge opp forretningsrådgivning-enheten til Sopra Steria i Storbritannia. 

– Jeg har alltid ønsket å jobbe og bo i London, som er en by med høy puls og
stort mangfold. Noen mener til og med at London er verdens hovedstad. Det
er uansett et fargerikt samfunn som utvikler dine globale perspektiver. Denne
byen sover ikke, sier Gaurav Vij på telefon fra Sopra Sterias lokaler i Holborn,
City of London.



Vij, som har vokst opp på Lutvann i Oslo i en norsk-indisk familie, er flytende
i norsk, engelsk, spansk, urdu, hindi og punjabi. Å oppsøke nye miljøer og
utfordringer er en del av livsfilosofien hans. Nå hopper han fra Sopra Steria i
Norge til selskapets britiske avdeling.

– Jo eldre du blir, desto mer satt blir du. Jeg vet med meg selv at jeg egentlig,
innerst inne, er en type som søker forutsigbarhet i kjente omgivelser. Men jeg
liker også å utfordre meg selv. Ved å flytte til London og gripe denne
muligheten, dytter jeg meg selv ut av komfortsonen, sier han.

Les også: Sopra Sterias Heidi Ravndal er blant Norges fremste ledertalenter

Spennende og skremmende
Med seg fra Norge har han, foruten samboeren, en kundeportefølje som
innbefatter Yara, noe som i seg selv omtrent er en heltidsstilling. I London
skal han dessuten være med og bygge opp Business Consulting-divisjonen og
lede et team, noe som også kan regnes som en fulltidsjobb.

– Dette er både spennende og skremmende. Jeg gleder meg til å bli kjent
med nye kolleger. Det råder en annen forretningskultur her, og jeg vet at jeg
må plukke opp ting raskt, sier Vij.

Den norske Business Consulting-divisjonen vekker oppsikt også internasjonalt
i Sopra Steria, noe som fyller Vij med stolthet.

– Det er med ydmykhet at jeg påtar meg denne jobben, og jeg blir motivert
av tanken på at jeg på mange måter er en representant for hele den norske
Business Consulting-delen, sier han.

Nysgjerrig på verden
Vij forteller at har alltid vært nysgjerrig på den store verden. Da han studerte
for å bli siviløkonom ved BI, benyttet han anledningen til å legge inn et
utvekslingsopphold i Mexico. Her lærte han seg spansk, noe som kom godt
med da han avla mastergraden i Barcelona. Senere fikk han jobb i Deloitte i
Spania.

Drøyt tre år senere reiste han tilbake til Norge for å jobbe i IBM, der han blant
annet fikk Forsvaret og Statoil på kundelisten. Etter nesten fem år her ble Vij
headhuntet til Statoil (Nå Equinor), der han jobbet med transformasjon,

https://nyheter.soprasteria.no/news/sopra-sterias-heidi-ravndal-er-blant-norges-fremste-ledertalenter-335536


marked og strategi.

Roser raus delekultur
Så, for om lag to år siden, ble han fristet til å vende tilbake til
konsulentbransjen, som Senior Manager i Sopra Steria. Her forteller Vij at han
ble tatt godt imot, med linjeleder Arvid Kjæreng som god guide og en rekke
sparringspartnere fra alle nivåer i organisasjonen.

– Jeg er en nysgjerrig type, så konsulentyrket passer godt til meg. Jeg ble
tiltrukket av den rause kulturen for kompetansedelingsom Sopra Steria har
bygget opp. Dette er et sted der folk hjelper hverandre fram, og det er
forfriskende og inspirerende. Selskapet har en veldig bra
teamsammensetning på prosjekter, og det er alltid mulig å lære noe nytt, sier
Vij.

Hittil har han jobbet med viktige, krevende kunder som Telenor, Schibsted og
Yara, innenfor områder som strategi, transformasjon og reforhandling av
avtaler. Nå skal han jobbe på tvers av Sopra Steria i Storbritannia og Norge.

– Jeg ønsker å ta med meg erfaringer og inntrykk fra London den dagen jeg
flytter hjem igjen. Norge har mye å lære bort til verden, men vi må ikke
glemme at vi også har mye å lære av verden. Derfor er det så viktig at vi
lærer verden å kjenne, sier Vij.

Han legger til at han setter stor pris på støtten han har fått så langt, og at
han ser fram til å jobbe videre i Sopra Steria-systemet.

Sopra Steria er Norges ledende konsulentselskap innen digitalisering,
innovasjon og bærekraft. Selskapet har gjennom en årrekke vært rangert som
en av Norges beste arbeidsplasser. Som et av Europas største
konsulentselskaper, bistår Sopra Steria store private selskaper og offentlige
virksomheter med deres omstilling.

Selskapet er opptatt av å skape verdi for sine kunder og samfunnet, og har
som mål å skape en bedre og mer bærekraftig fremtid.

Sopra Steria har 50 000 medarbeidere i 30 land, og hadde en omsetning på €
5,1 milliarder i 2022. I Norge sørger 3000 medarbeidere for en årlig



omsetning på over 4 milliarder kroner i 2022. Selskapet har kontorer i Oslo,
Stavanger, Trondheim, Bergen, Drammen, Hamar, Fredrikstad, Kristiansand og
Tromsø.
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