Trainee Salten
Trainee Salten er et samarbeid mellom 35 bedrifter i Bodø og Salten-regionen. Vi tilbyr deg som trainee et program på 22 måneder hvor du får
testet og utviklet din kompetanse. Innholdet vil variere ut fra bedriftenes behov og din kompetanse.
Trainee Salten søker etter kandidater som er sultne på kunnskap, nettverk og ønsker å sette spor etter seg i de ulike bedriftene man er i. Har
du allerede en tilknytning til - eller et ønske om å etablere deg i Salten-regionen? Hvis du føler deg truffet av beskrivelsen, anbefaler vi deg å
søke!

Trainee - Siviløkonom/ Master i økonomi
Om stillingen
Trainee Salten søker økonomer til våre medlemsbedrifter med oppstart august 2019.

Som trainee hos Trainee Salten får du mulighet til å jobbe i en av regionens mest spennende bedrifter. Kompetansen som medlemsbedriftene
ønsker seg varierer fra år til år, og kanskje er det nettopp deg vi ser etter nå.
Du kan sende en åpen søknad, eller en søknad som retter seg spesifikt mot det/de av selskapene du særlig kunne tenke deg å jobbe i.
Hvorvidt du vil få ønsket ditt oppfylt vil være avhengig av bedriftenes behov og hvem som ellers søker. Vi er ute etter å finne den rette plassen
for deg.

Traineeavtalen
Traineeperioden starter august 2019, og varigheten på programmet er 22 mnd. Bedriftene står for utvelgelsen, og ved ansettelse avtaler bedrift
og kandidat stillingsinnhold.

Kvalifikasjoner og egenskaper
For å være kvalifisert til å søke må du ha mastergrad i økonomifag fra universitet eller høgskole.
Traineeordningen er forbeholdt nyutdannede personer under 35 år.
Det er en forutsetning at traineen behersker norsk eller et annet nordisk språk på et godt nivå skriftlig og muntlig.

Fagområder
Regnskap
Statistikk/analyse
CRM
Markedsføring
Økonomistyring
Offentlig forvaltning
Logistikk
Finans/analyse
Innovasjon
Entreprenørskap
Prosjektledelse
Økologisk økonomi
Samfunnsøkonomi

Dette tilbyr vi
Erfaring som er relevant i forhold til din utdannelse
Unike muligheter for nettverksbygging
Konkurransedyktig lønn
Samlingsbasert personlig utviklingsprogram over to år i regi av Nordnorsk Lederutvikling (NNL)
Studieseminar og bedriftsbesøk

Prosess
Høsten 2018 åpner vi for søknader til kull 14, som har oppstart i august 2019.
Frist for å bli vurdert til kull 14 er fredag 1. februar 2019.
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Kandidater vurderes kontinuerlig og det vil bli løpende opptak.
Ved spørsmål ta kontakt med Sunniva Greger på telefon: 480 40 255 eller på epost: sg@kpb.no.

Søknaden
Fyll ut søknadskjemaet i linken med kontaktinfo og kort søknadstekst som forteller om din motivasjon for å delta i programmet.
Karakterutskrifter, vitnemål og relevante attester lastes opp som vedlegg til søknaden.
Søknad, CV og vedlegg sendes elektronisk via link på denne siden, "Søk stillingen".
Trenger du assistanse / teknisk hjelp til utfylling av CV, ring Jobbnorge (75 54 22 20).
Søknadsfrist: 01.02.2019
Jobbnorge-ID: 157456, Søknadsfrist: Søknadsfristen er gått ut
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