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Traineeprogrammet 2016
Vill Du vara med och skapa framtidens välfärd med oss!
Är du ekonom, ingenjör, samhällsplanerare, jurist eller har någon annan lämplig
akademisk utbildning.... Då kanske Traineeprogrammet i Södra Norrland är
någonting för Dig.
Trainee Södra Norrland är ett traineeprogram inom kommunerna Härnösand,
Timrå, Ånge, Sundsvall, Nordanstig, Hudiksvall, Ovanåker, Bollnäs, Söderhamn
och Gävle. Vi vill visa yrkesbredden och det stora antalet intressanta uppdrag
som finns inom offentlig sektors förvaltningar och bolag, för den som är
intresserad av samhällsfrågor.
Som deltagare i Trainee Södra Norrland skapar du samarbeten med personer på
olika nivåer i organisationen. Du finner genomförbara lösningar på problem, ser
helheten, tar snabbt in nya kunskaper och använder dina erfarenheter på ett
flexibelt sätt. Du har även ett öppet och accepterande förhållningssätt gentemot
andra och hjälper till på det sätt som behövs för att gruppen ska kunna prestera
på bästa sätt. Du är entusiastisk och positiv även i tuffa situationer och anpassar
dig snabbt till nya omständigheter. Du har förmåga att agera när andra tvekar
och på egen hand söka upp nya utmaningar inom givna ramar.
Dessutom söker du också aktivt efter feedback från kunder och använder den för
att förbättra kvaliteten på arbetet som du genomför, vilket möjliggör att du kan
utveckla effektiva och genomförbara lösningar på problem.
Du ska vara intresserad av att skapa framtidens välfärd med oss.
Inför att du kan bli antagen till en traineeplats vill vi särskilt göra dig
uppmärksam på följande;
Din examen
Du som söker skall ha en akademisk examen eller validerad internationell
motsvarighet, relevant för den traineeplats du söker. Examen ska inte vara äldre
än tre år.
Anställning och lön
Som trainee i det här programmet, får du en heltidsanställning i 16 månader,
inklusive semester. Programmet startar 1 september år 2016 och pågår till och
med december år 2017.
Vi lovar inte att din traineeplacering kan övergå i en fast anställning.
Alla i programmet har samma lön för hela perioden, 23 000:-/månad före skatt.
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Breddningsperiod
Förutom att du tillbringar din mesta arbetstid på din traineeplats, kommer du att
under 3 månader vara i en annan kommun inom programmet, på en arbetsplats
och med arbetsuppgifter som ska ge dig bredare erfarenheter inför ditt fortsatta
yrkesliv. Vi kallar det för breddningsperiod. Breddningsperioden är under april –
juni år 2017, i en kommun dit du kan pendla. Breddningskommunen avgör plats
och innehåll i din breddning, men självklart kommer du att vara engagerad i den
planeringen. Under breddningsperioden har du kvar din anställning där du har
din traineeplats, du får ersättning för fördyrade resekostnader, men inte
traktamente eller restidsersättning.
Ansökningsperiod pågår mellan 29 februari – 20 mars 2016. Har Du fler frågor
eller vill se platsannonserna, läs på vår hemsida eller kontakta Kristina Netzén,
samordnare för programmet, www.traineesodranorrland.se

