Vil du bli lærling ved Universitetet i
Bergen?
Universitetet i Bergen lyser ut 9 læreplasser i kontor- og
administrasjonsfaget med oppstart sommeren/høsten
2019. Er det noe for deg?
Hvem leter vi etter?
Vi leter etter deg som har fullført eller er i ferd med å fullføre Salg, service og sikkerhet (Vg2) i
videregående skole. I tillegg må du:
 Kunne jobbe selvstendig
 Kunne ha mange baller i luften samtidig
 Ha gode samarbeidsevner
 Vere motivert for å være lærling ved
UiB
 Kunne jobbe strukturert

Hvor kan du få læreplass
Vi har mange ulike læreplasser. Hos oss kan du få arbeide med administrative oppgaver i et miljø hvor
forskning og undervisning i ulike fagområder står i fokus, eller du kan få jobbe i en sentraladministrativ
avdeling med oppgaver for hele universitetet. Nedenfor finner du en oversikt over enheter som ønsker å
rekruttere lærlinger i kontor- og administrasjonsfaget i 2019. Klikk på lenkene for å lese mer om de ulike
miljøene. Søkere som blir invitert videre i prosessen vil få mer informasjon om de enkelte læreplassene.






Kommunikasjonsavdelingen
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Det Matematisk-Naturvitenskapelige fakultet
Eiendomsavdelingen
Klinisk institutt 1






Klinisk institutt 2
Forskningsenhet for helseundersøkelser
Institutt for global helse og samfunnsmedisin
Institutt for biomedisin

luften s amti dig

•

Vere m otive rt fo r å ver e læ rling v ed UiB•

Vere m otive rt fo r å ver e læ rling v ed Ui

Søknad
Søknad med CV, vitnemål/karakterutskrift og referanser sendes til lærlingkoordinator Grete Birkenes på
e-post grete.birkenes@uib.no innen 15. februar. Vi setter pris på om du også sender et bilde av deg
selv ettersom vi intervjuer mange kandidater.
OBS: Vi gjennomfører telefonintervju i uke 11. Aktuelle kandidater vil så bli invitert til en rekrutteringsdag
den 14. mars (ca kl 09.00-15.00). Vi ber om at alle som søker holder av datoen 14. mars allerede nå.

Vil du vite mer om å være lærling ved UiB? Klikk deg inn på
UIB.NO/LÆRLING!

