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Dagens sitat:

«Optimisme er den mest
ekstreme form for 

dumdristighet»
Anatole France

Traineene Ole Jørgen
Kjeldstad og Morten
Inbryn fra Intro Inn-
herreds første kull
endte opp med attrak-
tive sjefstillinger.

De to var utplassert sammen på
Norske Skog Skogn og Aker
Verdal i 2006. Snart to år etter
har begge vært innom to faststil-
linger, og kunne senere velge
fritt fra øverste hylle i jobbmar-
kedet. 

Ole Jørgen Kjeldstad fra
Skogn fikk tilbud om fast jobb
som prosessjef i den største in-
dustribedriften i Namsos; Moel-

ven Van Severen. Jobbtilbudet
kom til og med før traineeperio-
den var fullført.

– Etter å ha vært trainee på
Norske Skog og Aker, fikk jeg
et bra jobbtilbud i Namsos som
jeg takket ja til. Jobbtilbudet
hadde helt klart en sammenheng
med traineejobben og koblinger
mellom næringslivet i regionen,
sier Kjeldstad.

Ny sjefsjobb
Morten Indbryn gikk rett over i
fast jobb som produksjonsplan-
legger i Nord-Trøndelag Elek-
trisitetsverk etter traineeperio-
den. Nå er han daglig leder i
Orkdal Fjernvarme.

Kjelstad er utdannet sivilin-
geniør innen produksjon og pro-
duktutvikling. Sammen med
Indbryn, ble Kjelstad trukket ut
blant 200 søkere til de seks trai-
neestillingene i første kull. I
mars starter han i ny toppjobb i
Aker Kværner Offshore partner
i Trondheim. Tre timers pend-
ling til kjæresten i Trondheim
førte til at han ville finne seg
jobb i byen slik at de kan flytte
sammen. Han takker traineeord-
ningen for at han kan velge og
vrake i jobber i hele regionen. 

Kvalitetsstempel
– Traineejobben har vært en klar
fordel for meg i arbeidsmarke-

det. Min tidligere arbeidsgiver i
Namsos så positivt på å ansette
en med traineerfaring, og så på
det som et kvalitetsstempel at
jeg hadde vært ansatt i Norske
Skog som er en bedrift de kjen-
ner godt. Gjennom min andre
traineeperiode, fikk jeg en fot
innenfor Aker som nå blir min
nye arbeidsgiver. Så man kan si
at begge jobbtilbudene har en
sammenheng med min bak-
grunn som trainee, sier Kjeld-
stad.

Kjeldstad anbefaler absolutt
jobbsøkende ungdom fra dis-
triktet å søke på stillingen som
trainee i Intro Innherred.

– Det kan anbefales på det

sterkeste. Vi har fått en unik
mulighet til å bli kjent med
lokale bedrifter og har bygd et
stort nettverk i næringslivet i
Innherreds-regionen. For min
del har denne erfaringen også
hatt betydning utenfor regionen.
Jeg vil påstå at opplæring og
oppfølging er bedre sammenlig-
net med en ordinær nyansatt. Å
være trainee gir deg større mu-
ligheter og flere fordeler som
jobbsøker, mener Kjeldstad.
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Fikk drømmejobber etter læretid

FAST JOBB: Traineene Morten Inbryn (t.v.) og Ole Jørgen Kjeldstad fra Intro Innherreds første kull har begge vært innom to faststillinger etter tiden «læretiden». ARKIVFOTO.


