Stilling ledig som trainee ved Finnfjord AS
Kort info om virksomheten
Finnfjord er verdens mest energieffektive og miljøvennlige produsent av ferrosilisium. Vi har
Norges største industrielle dampturbin, som kan produsere opp til 340 GWh elektrisk kraft. I
forhold til et konvensjonelt anlegg har Finnfjord opp til 40 % lavere energiforbruk!
Vi har tre smelteovner med en samlet produksjonskapasitet på 100.000 tonn ferrosilisium i
året - hvilket gjør oss til en av verdens 10 største produksjonsenheter for ferrosilisium.
Finnfjord omsatte i 2017 for over 860 millioner kroner, og har ca. 130 ansatte.
Les mer på www.finnfjord.no
Kvalifikasjonskrav og oppgaver
Finnfjord er konstant på utkikk etter dyktige folk. Fra sommeren 2019 vil det være aktuelt å
tilsette en eller flere traineer innen følgende fagområder:
•
•
•
•
•

Vedlikehold
Produktutvikling
Elektro
Materialteknologi
IT

Om Profilgruppas Traineeprogram:
Som trainee hos Finnfjord AS 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 i Midt-Troms-regionens samfunns – og næringsliv.
Les mer om traineeprogrammet på www.profilgruppa.no eller på Facebooksiden Profilgruppas Traineeprogram.

Omfang og varighet
Traineeprogrammet varer i 2 år og oppstart planlegges tentativt ultimo august 2019.
Arbeidssted
Finnsnes
Kontaktpersoner
Finnfjord AS:
Erlend Olsen erlendo@finnfjord.no
Traineeprogrammet: Rikke Steiro trainee@profilgruppa.no

995 42 792
924 89 138

Søknadsfrist
15.mars 2019
Søknad med CV og karakterutskrifter sendes til: trainee@profilgruppa.no

