om oss
Norsk Utenrikspolitisk Institutt [NUPI] er et ledende miljø innen forskning og informasjon om internasjonale politiske og økonomiske spørsmål,
og om forhold av særlig interesse for norsk utenrikspolitikk.
NUPI har også et særlig formidlingsansvar til offentligheten om internasjonale forhold. Instituttet er et forvaltningsorgan underlagt
Kunnskapsdepartementet og sysselsetter i overkant av 60 årsverk. Vi holder til midt i Oslo sentrum.

Mediegrafikerlærling
Lærling i kommunikasjonsavdelingen
Som mediegrafikerlærling på NUPI vil du lære å jobbe med et bredt spekter av temaer innen kommunikasjon, fra grafisk design og layout, til
kommunikasjon med brukere, presentasjon av informasjon og markedsføring. Du vil bli en del av vår kommunikasjonsavdeling som har som
hovedoppgave å formidle viktig forskning på en forståelig og engasjerende måte.
Som mediegrafikerlærling er du:
Kreativ, nøyaktig og glad i utfordringer
Lærevillig, ansvarsfull og selvstendig
Interessert i kommunikasjonsfaget
En person som har sansen for form, typografi og farger
En person som er opptatt av digitale trender og hvordan man bruker ny teknologi
En person som behersker både norsk og engelsk (skriftlig/muntlig)
En person som har evnen til å jobbe under tidspress
En person som er interessert i internasjonale forhold
Arbeidsoppgaver:
Utvikling og produksjon av rapporter, informasjon osv. (både digitalt og på trykk)
Design og produksjon av innhold og publisering på nett og i sosiale medier
Produksjon av tekst, grafikk, foto, video og lyd
Organisering og gjennomføring av arrangementer
Visualisering av data og utforming av infografikk
Lage layout til rapporter og nyheter for internt og eksternt bruk
Vi tilbyr:
Et bredt innblikk i arbeidsfeltet og gode muligheter for egen ansvarsområder og oppgaver
Muligheten for å jobbe i et godt team med hyggelige og erfarne kollegaer
Opplæring og veiledning
Et spennende internasjonalt arbeidsmiljø
Og mye mer

Generell informasjon
Hvordan du søker
Vi mottar gjerne en søknad fra deg ved at du fyller ut det elektroniske søknadsskjemaet som du kommer til ved å klikke «søk stillingen» på
denne siden. Skriv litt om deg selv og hvorfor du ønsker en læreplass hos oss. Oppgi hvilken skole og linje du går på, og tidligere utdanning og
arbeidserfaring dersom du har det. Husk også å laste opp karakterutskrifter, vitnemål og relevante attester. Vi vil gjerne at du søker så raskt
som mulig, og siste frist for å søke er 29.mars 2019.
Har du spørsmål om lærlingstillingen, eller NUPI kan du kontakte:
- Christopher Svegård, lærling i kontor- og administrasjon: chris@nupi.no
- Åsmund Weltzien, Kommunikasjonssjef: aw@nupi.no
Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en
balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Kvinner og personer med innvandrerbakgrunn
oppfordres til å søke. Arbeidsforholdene vil om nødvendig bli tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne.
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