Nord-Norges Europakontor i Brussel søker trainee
Har du lyst på en utfordrende, spennende og variert start på karrieren? Og samtidig lære mer om
Nord-Norges forhold til EU? Nord-Norges Europakontor har en ledig traineestilling fra september
2019 til juli 2020.
Hensikten med traineestillingen er å gi unge nyutdannede med tilknytning til Nord-Norge en
innfallsport til arbeidslivet, samt å skape engasjement og kunnskap for at disse senere skal kunne
være en ressurs for regionen.
Arbeidsoppgavene vil inkludere
•
•
•
•
•

Informasjonsarbeid og oppdatering av kontorets hjemmesider og sosiale medier
Overvåking av EU-politikk med relevans for Nord-Norge, herunder regionalpolitikk,
nordområdepolitikk, fiskeri, olje og gass, transport, forskning og utviklingsarbeid (FoU),
Barentsregionen, kultur og urfolk
Organisering av seminarer og studiebesøk
Kontaktarbeid mot relevante aktører i Brussel
Administrativt arbeid for kontoret

Traineeoppholdet er over en periode på ti måneder med oppstart i begynnelsen av september 2019.
Arbeidssted er Brussel, Belgia.
Krav
•
•
•

Gjennomført høyere utdanning (bachelor- og/eller mastergrad e.l.). Helst innen relevante
fagområder.
Gode skriftlige og muntlige ferdigheter i norsk og engelsk.
God tilknytning til Nord-Norge. F.eks. at du er fra Nord-Norge eller har tatt høyere utdanning
ved en av utdanningsinstitusjonene i regionen

Vi ønsker også at du
• Har internasjonal erfaring
• Har gode sosiale egenskaper, er strukturert og fleksibel, god på kommunikasjon og at du er
en lagspiller samtidig som du har evne til å jobbe selvstendig og tar initiativ.
• Er komfortabel med høyt arbeidspress og arbeid utenfor kjernetid
• Har erfaring med å arrangere seminarer, møter og lignende
• Franskkunnskaper er positivt
Nyttig informasjon
• Våre hjemmesider northnorway.org
• Se kontorets strategiplan for perioden 2017-2020
Som trainee hos oss får du:
• Nettverk internasjonalt og i landsdelen
• Utfordrende oppgaver i et utviklende arbeidsmiljø
• Bli del av en raus organisasjonskultur hvor vi vil hverandre vel, ser hverandre og bidrar til
fellesskapet
• Lønn- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende satser
• Offentlig pensjonsordning og gode forsikringsvilkår

•

Seks måneder prøvetid

Spørsmål om traineestillingen kan rettes til spesialrådgiver Torjus Kleiven Kandal, tlf +32 49 45 46 885
eller epost torjus@northnorway.org
Søk innen 3. april 2019
•

Søknad og CV sendes til torjus@northnorway.org. Vitnemål og attester medbringes til
eventuelt intervju.

•

Vi gjør oppmerksom på at alle våre søkere kommer på offentlig søkerliste, jf.
offentlighetslovens § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis, og må begrunnes i
søknaden.

Vi ønsker deg velkommen som søker.

