Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ca. 380 ansatte og er sekretariat for kommunal- og moderniseringsministeren og øvrig politisk
ledelse. Departementet har en rekke underliggende etater og virksomheter. Ansvarsområdene finner du her.
Godt medarbeiderskap er viktig hos oss. Mer om dette finner du her.
Vi legger vekt på mangfold og oppfordrer derfor alle kvalifiserte til å søke - uansett alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn eller seksuell
legning. Arbeidsforholdene vil bli lagt til rette for medarbeidere med redusert funksjonsevne. Søkere som informerer om at de har redusert
funksjonsevne, vil bli invitert til intervju dersom de er kvalifisert.
Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlista.
Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søker bli informert, jf offentlighetslovens § 25.

Vi søker lærling i mediegrafikerfaget
Vil du være med på et innovasjonsprosjekt i Kommunal- og moderniseringsdepartementet?
Kommunal- og moderniseringsdepartementet skal lede arbeidet med å utvikle en stortingsmelding om innovasjon i offentlig sektor, og du kan få
være med. Det vil gi deg en god anledning anledning til å bruke din kreativitet til å hjelpe oss med å kommunisere visuelt. Prosessen fram til
skriving av stortingsmeldingen skal gjøres inkluderende og det er mange aktører. Du må derfor trives med å bidra til å vise (komplekse)
sammenhenger og prosesser på en enkel måte.
Du vil være fast plassert i et team som er ansvarlig for å gjennomføre arbeidet med stortingsmeldingen, men vil også ha oppgaver sammen
med departementets kommunikasjonsenhet. Oppgavene vil i hovedsak være å:
utarbeide designforslag/layouts både på frihånd og ved hjelp av digital teknologi
bistå ved gjennomføring av seminarer, møter o.l.
gi teknisk og designmessig rådgivning og støtte ifm utarbeidelse av grafisk materiell og nettsider
produsere grafisk materiell i ulike typer formater
Vi søker etter deg som har stå-på-vilje, godt humør og trives i et hektisk miljø. Du må ha evnen til å samarbeide og samtidig også kunne jobbe
selvstendig. Du må ha god oversikt, være strukturert og etterhvert også kunne ta ansvar på eget initiativ. Evne til å uttrykke seg godt skriftlig er
viktig. Samfunnsengasjement vil være et stort pluss, og du vil kunne lære mye om forvaltningen.
Du må ha fullført og bestått Vg1 og Vg2 medieproduksjon, eller Vg1, Vg2 og Vg3 media- og kommunikasjon. Søkere med bachelor eller
mastergrad vil ikke bli vurdert.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet er i prosess for å bli godkjent lærebedrift, og tilsetting forutsetter at vi får godkjenningen. Du får
oppgaver som dekker målene i læreplanen. Lønns- og arbeidsvilkår for lærlinger i staten.
For nærmere opplysninger kan du ta kontakt med Hanne-Cecilie Bjørka tlf. 993 55 395.
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