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PLUSS | BOLYST

Kloke hoder ble i fylket: Både Preben Godø og Dina von Heimburg valgte å bosette seg i Nord-Trøndelag etter to år som trainee hos Intro Trainee. Nå har de og barna Edle (3) og Jacob (5) slått seg ned i nytt hus i Levanger.

TEKST OG FOTO | GAUTE ULVIK HAUGAN

Et snurt hyl høres opp trappegangen.
– Nei, Edle. Det er ikke pent å si «dum-

ming» til Jacob. Søskenkrangelen slutter 
like brått som den startet. Utenfor det nye 
huset til Dina von Heimburg og Preben 
Godø er det fortsatt mange byggeplasser. 
Det nye boligfeltet i Kjønstadmarka i Le-
vanger brer stadig om seg. Men her har de 
utsikt til sjøen og Ytterøya, og helt innerst 
inne i blindvegen er det lite trafikk.

– Vi hadde et romantisk forhold til 
hjembyen vår, og ville helst tilbake begge 
to. Traineeordningen ga oss muligheter vi 
kanskje ikke hadde fått ellers, og vi kunne 
følge drømmen vår, sier Dina. 

Preben ble ferdig med utdanningen 
først. Han søkte seg til stillinger over hele 
landet, og var på intervju i Oslo. Det er in-
gen selvfølge at familien landet i Levanger.

Hvert år søker mellom 150 og 200 mennes-
ker med mer enn fire års høyskoleutdan-
ning på traineestillinger gjennom Intro 
Trainee. Så er det opp til medlemsbedrif-
tene å finne ut om de har behov, og hvil-
ken kompetanse de har behov for. Trainee-
stillingen er ingen lærlingestilling, her 
blir man satt til å utføre oppgaver som en 
vanlig ansatt – gjerne i en ledende posi-
sjon. I løpet av det toårige programmet 
har traineene praksis i inntil tre forskjel-
lige bedrifter. I snitt ansettes fem traineer 
hvert år.

– Det er trist å ikke kunne tilby langt 
flere stillinger, når så mange viser inter-
esse. Men det er bedriftene som må ha et 
behov, og råd til å ansette folk, sier Marit.

Overskuddet av søkere sender Intro 
Trainee i dag videre til JobbiNT, som er 
et annet lokalt rekrutteringsprosjekt i 
oppstartsfasen.

I 2002 laget Steinkjer Næringsselskap og Innherred Vekst en under-
søkelse som viste at tre av fire godt utdannede ungdommer ble igjen i 
storbyene etter endt utdanning. I samarbeid med åtte lokale bedrifter 
startet de i 2005 Intro Trainee som et tiltak for å stoppe kompetanselek-
kasjen. Siden den gang har 47 unge og lovende ledere hatt sin praksis 
i nordtrønderske bedrifter, og 28 av dem har valgt å etablere seg her.

– Det er ikke gjort noen ny undersøkelse siden 2002, men vi ser at 
trenden er den samme. Ungdommene så ikke mulighetene i fylket da, 
og de ser dem ikke nå, sier daglig leder Marit Eriksen i Intro Trainee.

I løpet av ti år har Intro Trainee 
klart å holde 27 godt  

utdannede hoder og deres  
33 barn i fylket. 

HOLDER  
PÅ HJERNENE 
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Kloke hoder ble i fylket: Både Preben Godø og Dina von Heimburg valgte å bosette seg i Nord-Trøndelag etter to år som trainee hos Intro Trainee. Nå har de og barna Edle (3) og Jacob (5) slått seg ned i nytt hus i Levanger.

Preben reklamerte godt for trainee-
stillingen i NTE til kjæresten sin, 
som da fullførte sin master ved NTNU i 
Trondheim. Med hver sin master fullførte 
de begge Intro Trainees program, og fikk 
begge tilbud om fast jobb en god stund før 
de var ferdig med perioden. Begge i en 
av bedriftene de hadde hatt praksis i.

– Det var akkurat det vi hadde øn-
sket oss. Via traineeprogrammet 
ble vi så kjent med stillingene og 
bedriftene, at vi fant oss godt til 
rette. Skulle vi ha luktet oss 
fram til interessante jobber 
på egen hånd etter utdan-
ningen, er det absolutt ikke 
sikkert at vi hadde havnet her, 
sier Preben.

Dina har master i helsevitenskap 
og jobber som folkehelsekoordinator 
i Innherred samkommune. 

● Totalt har de bosatte traineene og deres partnere  
produsert 33 nye nordtrøndere.

28 AV TRAINEENE ER FRA NORD-TRØNDELAG
● 17 av disse jobber i dag i Nord-Trøndelag

● 11 av disse jobber i dag utenfor fylket

Snåsa

Lierne

Røyrvik

Steinkjer
Verran

Leksvik
Verdal

MeråkerStjørdal

Namdalseid

Flatanger

Overhalla

Høylandet

Levanger

Namsos

Vikna

Fosnes

Leka

Namsskogan

Grong

Nærøy

Frosta

Inderøy

10

2

2

6

7

47 personer har vært med i Intro Trainee

● Totalt 27  
har bosatt seg  

i Nord-Trøndelag 
fordelt på  

5 kommuner

19 AV TRAINEENE ER FRA ANDRE DELER AV LANDET

● 8 av de eksterne traneene har bosatt  
seg i, og jobber i Nord-Trøndelag

● 3 av de eksterne jobber i Nord-Trøndelag  
men bor utenfor

 8 av traineene som har bosatt seg  
i Nord-Trøndelag har  

hentet med seg partner fra utenfor fylket
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Preben har master i organisasjonspsy-
kologi og jobber i Innherred Renovasjon.

– Jeg hadde aldri trodd at dét var et 
sted jeg skulle få bruk for utdanningen 
min, men jeg merket fort at jeg tok feil. 
Som praktikant får man gjerne opp øyne-
ne for at noe kan være mer givende enn 
man først tror, sier han.

– Fordelene med et par år som trainee er 
erfaringene man bygger seg. Det tar seg 
godt ut på en CV at man har vært kunn-
skapstørst nok til å ta en periode som trai-
nee før man går ut på jobbmarkedet. Trai-
neer er litt mer sporty – det er åpenbart 
at vi ikke gjør det av økonomiske årsaker, 
sier Preben, som i dag også er styremed-
lem i Intro Trainee og gjerne reklamerer 
for ordningen.

– Vi kjenner flere som sliter med å få 
seg jobb på grunn av at de mangler et godt 
nok nettverk etter endt utdanning, og ikke 
kjenner til bedrifter som ønsker sin kom-
petanse, sier Dina.

I tillegg til arbeidspraksisen i to–tre be-
drifter stiller Intro Trainee med forskjel-
lige kurs og samlinger i løpet av perioden. 
På den måten får man også knyttet nett-
verk til andre bedrifter og mennesker enn 
de man er ansatt hos.

Men både Preben og Intro Trainee skulle ha sett at flere bedrif-
ter ønsket seg en trainee.

– I dag har organisasjonen 22 medlemsbedrifter av forskjel-
lig størrelse, men det er som regel de store lokomotivene som 
bruker oss mest. Vi hadde gjerne sett at flere mellomstore og 
små bedrifter fant behov for en praktikant, sier Marit Eriksen.

Medlemmene i Intro Trainee har satt årslønnen til traine-
ene til ca. 400.000 i året, noe som ifølge Marit både er rimelig 
kompetanse for bedriftene, og konkurransedyktig for høyt ut-
dannet ungdom.

– 47 traineer på ti år er ikke veldig mye, men om man samti-
dig ser på ringvirkningene vises det bedre, sier Eriksen.

Av de 47 bor 27 fortsatt i Nord-Trøndelag, 28 av dem jobber her. 
Elleve av de tilflyttede traineene ble igjen i fylket, og tolv trai-
neer har hentet med seg en partner som ikke er nordtrønder. 
Totalt har traineene på ti år fått minst 44 barn, hvorav 33 gjør 
sitt for nordtrønder-statistikken.

Til og med Marit Eriksen er et resultat av traineeordningen.
– Da jeg var 19 år var jeg så lei av Steinkjer at jeg bare ville 

bort – for så å aldri komme tilbake. Men etter elleve år med 
utdanning og jobb var situasjonen en annen. Med barn og 
samboer var plutselig Steinkjer et godt sted å være. Man får 
andre preferanser etter hvert som årene går. Nå er jeg patriot, 
sier hun.

Nå er hun altså ansatt i Intro Trainee, og står blant annet 
for en tilvekst på tre i folketallet.

13. februar er siste frist for å søke seg til det ellevte kullet 
med praktikanter fra Intro Trainee. n 

Vil ha flere: Daglig leder Marit S. Eriksen i Intro Trainee ønsker seg flere traineestillinger til de 150–200 godt utdannede ungdommene som hvert år søker seg til Nord-Trøndelag.

nn 47 traineer på ti år er ikke veldig 
mye, men om man samtidig ser på 
ringvirkningene vises det bedre.

FAKTA
Intro Trainee
n Totalt har 47 traineer vært igjennom systemet, 

inklusive 6 som fortsatt er i traineeprogram-
met.

n 28 av traineene er fra Nord-Trøndelag. 11 av 
disse jobber i dag utenfor fylket, 17 jobber i 
Nord-Trøndelag.

n 8 av de eksterne traineene har bosatt seg i, 
og jobber i Nord-Trøndelag. 3 jobber i Nord-
Trøndelag, men bor utenfor.

n Totalt jobber 28 av traineene fortsatt i fylket, og 
27 har bosatt seg her.

n 8 av traineene som har bosatt seg i Nord-Trøn-
delag har hentet med seg partner fra utenfor 
fylket.

n Totalt har de bosatte traineene og deres part-
nere produsert 33 nye nordtrøndere.

KILDE: INTRO TRAINEE

Trainee
n Oversatt fra engelsk: praktikant, opplærings/

kandidat eller aspirant.
n En nyutdannet med høyere utdanning som får 

en praksisperiode i en eller flere bedrifter i en 
tidsbestemt periode.

n Hensikten er å rekruttere og trene opp unge og 
høyt nyutdannede kandidater for senere fast 
ansettelser, gjerne innen ulike lederposisjoner.

n Det skilles gjerne mellom to hovedordninger: 
regionale traineeordninger og konserntrainee. 
Regionale traineeordninger er et samarbeid 
mellom flere bedrifter i ansettelsen av traineer. 
Her får traineen prøvd seg i flere ulike bedrifter. 
Med konserntrainee menes det at det er et 
konsern som står bak ansettelsen av traineen. 
Her får gjerne traineen prøvd seg i ulike ledd i 
én organisasjon.

KILDE: WIKIPEDIA


