Kulturrådet støtter kunst- og kulturprosjekter over hele landet, driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål. Gjennom støtte
til profesjonelle kunstnere, arrangører, utgivere og ulike kulturvirksomheter bidrar Kulturrådet til at kunst og kultur skapes, dokumenteres,
bevares og gjøres tilgjengelig for flest mulig. Målet er at Norge skal ha et levende og mangfoldig kunst- og kulturliv. Kulturrådet ble opprettet i
1965. I dag omfatter virksomheten Norsk kulturfond, Statens kunstnerstipend, Fond for lyd og bilde og flere statlige støtteordninger. Årlig mottar
vi 20 000 søknader om støtte. I 2017 forvalter Kulturrådet til sammen 1,3 milliarder kroner i statlige midler til kunst og kultur. Kulturrådet har ca.
120 ansatte og har kontorer i Oslo og Trondheim. I løpet av 2018 skal det etableres et kontor i Bodø.

Vil du være lærling i Kulturrådet?
Kulturrådet søker etter en motivert og engasjert lærling (skoleelever/rettighetselever) fra høsten 2018, en i kontor- og administrasjonfaget.
Kulturrådet har vært gjennom en modernisering og har digitalisert søknadsbehandlingen. Som lærling vil du delta i det daglige arbeidet i
Kulturrådet. Læreplanen for kontor- og administrasjonsfaget legger grunnlag for opplæringen. Vårt mål er at du etter hvert kan ta et selvstendig
ansvar for noen oppgaver.
Vi søker deg som vil lære mer om og utvikle deg innenfor:
Økonomi (Lønn)
HR (Human resources)
Arkiv
Resepsjon
Kurs/konferanseadministrasjon
Kvalifikasjonskrav:
Bestått Vg1 service og samferdsel og Vg2 salg, service og sikkerhet.
Gode IKT-kunnskaper
Du må kunne skrive og snakke godt norsk
Egenskaper:
Engasjert og motivert for faget
Serviceinnstilt
Fleksibel og tilpasningsdyktig
Pålitelig og ansvarsfull
Evne til å jobbe selvstendig og i team
Vi tilbyr:
Et spennende fagmiljø med utfordrende arbeidsoppgaver og mulighet for faglig og personlig utvikling
Lønn i henhold til særavtale om lønns- og arbeidsvilkår for lærlinger i staten.
Vi har fleksibel arbeidstid, og moderne nyoppussede lokaler i Oslo.
Vi er tilknyttet OK Stat som tilbyr deltakelse i lærlingenettverk.
Kulturrådet er en IA-virksomhet, som ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen og tar hensyn til kjønn, alder og personer med
minoritetsbakgrunn i sammensetningen av medarbeidere i administrasjonen.

Referanser oppgis i CV og vil bli kontaktet ved behov.

Kontaktpersoner:
For nærmere opplysninger om stillingene kontakt:
Kontor- og administrasjonsfag: Seniorrådgiver Torill Sørum tlf. 480 50 226 eller Seniorrådgiver Mette Krogstad-Havnes tlf. 922 66 601.
Alle opplysninger fra egen CV må registreres i portalen. CV og karakterutskrift fra VG1 og første termin VG2 vedlegges søknad.
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