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Kommunesektorens Traineeprogram

Bli med å skape
framtidens samfunn
Vi søker høyt utdannede personer som er utviklingsorientert og har
interesse for å jobbe i kommunal sektor.

Kommunesektorens Traineeprogram
Som trainee vil du få oppleve
at kommunesektoren er komplekse organisasjoner med
mange ulike kompetanser og
spennende utfordringer.
Du vil få delta i arbeid knyttet
til de viktigste rammene i innbyggernes liv: demokrati- og
lokalsamfunnsutvikling, velferdsproduksjon og rettigheter.
Sentrale arbeidsoppgaver som
vi ønsker å involvere traineene
i er arbeid med innovasjon
og nytenkning. Arbeidet gir
deg verdifull arbeidserfaring,
kontakter og innsikt i kommunal forvaltning, noe som er
etterspurt både i det private og
i andre offentlige virksomheter.
Oppgavene krever medarbeidere som er faglig dyktige på

sitt område, derfor satses det
bevisst på å videreutvikle medarbeidernes faglige nivå. Du kan
spesialisere deg innen et fagfelt, eller satse på en lederkarrie hvor det arbeides i bredden
med flere sektorer. Aktuell fagbakgrunn kan være ingeniørfag,
samfunnsfag, statsvienskap,
økonomi, jus, pedagogikk og
kommunalkandidater.
KS har i samarbeid med noen
kommuner utviklet et felles
kommunalt Traineeprogram.
Det omfatter en periode på
18 måneder. Antall traineer
ved årets opptak er ca 15
personer. Hver trainee får
en egen mentor som følger
vedkommende gjennom hele
programmet. I tillegg får traineen en faglig veileder knyttet

til hvert arbeidssted. KS administrerer trainee-programmet.
Det felles faglige programmet
vil gi traineene faglig innsikt
med vekt på de praktiske
og strategiske utfordringer
kommunale ledere møter i sin
hverdag. I tillegg blir dette en
læringsarena der traineene
fra de ulike arbeidsstedene
møtes, utveksler erfaringer
og knytter nettverk. Programmet vil også gi innsikt i
våre nordiske naboland sine
utfordringer med tilhørende
arbeidsformer. Studietur til
Brüssel blir også arrangert
for å få innsikt i KS sitt arbeid
med informasjonsformidling
og iteressearbeid mellom
EU/EØS/EFTA og norske kommuner og fylkeskommuner.

Høres dette spennende ut?
Vi planlegger oppstart av nytt
program september 2007, og
søknadsprosessen vil foregå
forsommeren 2007. Les mer
på www.ks.no/trainee

Ta kontakt med
en av oss for en uformell prat:
Olepetter Roald, spesialrådgiver i
Arbeidsgiverutvikling og Omstilling,
tlf: 24 13 29 41, mob: 90 86 85 97
olepetter.roald@ks.no
Eva Margrethe Kvalvaag, rådgiver i
Arbeidsgiverutvikling og Omstilling,
tlf: 24 13 28 44, mob: 95 97 04 27
eva-margrethe.kvalvaag@ks.no
Kjell-Are Hansen,
HR-leder i Organisasjons-,
ledelses- og medarbeiderutvikling,
tlf: 24 13 27 28, mob: 90 06 24 04.
kjell-are.hansen@ks.no

