Nord-Norsk Trafikksenter AS søker Trainee Controller
Kort info om virksomheten
Nord-Norsk Trafikksenter AS (NNTS) er en av de største storbilskolene i Norge og er eid av blant
annet Boreal Buss AS og Lenvik kommune. Vi er lokalisert på Finnsnes i Troms, og tilbyr
yrkessjåførutdanning og sikkerhetskurs på bane for tunge kjøretøy. Vi utdanner ca. 2500 elever per
år og omsetter for 25-30 millioner kroner.
Kvalifikasjonskrav og oppgaver
I samarbeid med majoritetseier Boreal ønsker vi å utvikle selskapet ved å ansette en trainee
Controller på Finnsnes med fokus på skadeforebygging, miljø, beredskap og sikkerhet. Er du utdannet
innen trafikkopplæring/ transportøkonomi eller samfunnssikkerhet kan vi tilby en spennende stilling
med utviklingsmuligheter.

Dine arbeidsoppgaver vil bestå av:
• Utvikle og gjennomføre undervisningsplaner for transportbransjen
• Markedsføring og innsalg
• Delta i prosjektgruppe som utvikler
• Analysere eventuelle driftsutfordringer og finne løsninger på disse.

Du må:
• Ha godt humør
• Være initiativrik, kreativ og visjonær
• Takle press og kunne jobbe i team
• Gjerne være en jente
• Kunne bidra til selskapets strategiplan og visjon «fokus på sikkerhet»
• Ha tekniske kunnskaper innen for storbil
• Ha evnen til å undervise
Vi tilbyr:
•
•
•
•

Konkurransedyktig lønn, pensjon og forsikringsordninger
En spennende næring å arbeide i
Fleksible arbeidstidsordninger
Hospitering i morselskapet Boreal

Om Profilgruppas Traineeprogram
Som trainee hos Nord-Norsk Trafikksenter får du delta i Profilgruppas Traineeprogram sammen med
en rekke andre traineer fra omkringliggende bedrifter og virksomheter i Midt-Troms. Profilgruppas
traineer vil integreres i gruppens nettverk gjennom deltagelse i et omfattende årsprogram med tema
– og medlemsmøter, bedriftsbesøk og studieturer, samt gjennom mentorveiledning fra ledere i
samfunns – og næringsliv i regionen.
Profilgruppas Traineeprogram er et rekrutterings- og stabiliseringsprogram for medlemsbedrifter,
deltagende kommuner, forsvaret og andre offentlige virksomheter i Midt-Troms. Hensikten er å
tiltrekke seg unge og kompetente arbeidstakere med høyere utdanning, og sørge for at de blir
værende i regionen gjennom å integrere de både faglig og sosialt i regionens arbeids- og samfunnsliv.
Programmet skal tilby interessante og varierte arbeidsmuligheter, et attraktivt kompetanse- og
utviklingsprogram og en grundig introduksjon til Midt-Troms regionens samfunns – og næringsliv.
Les mer om traineeprogrammet på www.profilgruppa.no eller på vår Facebook-side.
Omfang og varighet
Traineeprogrammet varer i 2 år med oppstart i begynnelsen av september.
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