Nordvästra Skåne är en attraktiv del av Skåne där kommunerna växer och den kommunala servicen till invånarna
utvecklas. Målet med vårt traineeprogram är att bidra till att skapa en attraktiv region med goda levnadsvillkor för
våra kommuninnevånare. Kommunerna som ingår i Skåne Nordväst är Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs,
Klippan, Landskrona, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga. Här jobbar vi gränslöst mellan kommunerna
och vårt traineeprogram är ett led i att skapa en gemensam arbetsmarknad samt stimulera till ökad rörlighet inom
regionen.

Vi söker nya talanger till demokratibranschen!
Till sjunde omgången av Traineeprogrammet i Skåne Nordväst söker vi 11 nya traineer. Du
som söker är personen som vill arbeta med Sveriges viktigaste jobb inom välfärdssektorn!
Varför söka till vårt traineeprogram?
 Du får en unik möjlighet att utveckla dig såväl yrkesmässigt som personligt!
 Du får en exklusiv inblick i kommunal verksamhet och möjligheten att bygga upp
ett stort nätverk.
 Du får 40 utvecklingsdagar där du bl a får träna på att driva ett eget projekt
tillsammans med övriga traineer och utveckla dina färdigheter i strategisk planering.
 Du får stor frihet och flexibilitet i ditt arbete.
 Du får en 16 månaders lång, betald vidareutbildning i kommunal organisation och
verksamhet – Sveriges viktigaste jobb!
Om du:
har initiativförmåga
eget driv
är ifrågasättande
och har samhällsentreprenörsanda
och dessutom:
• nyligen avslutat dina högskole-/ universitetsstudier
• har god kommunikativ förmåga i bemötande, tal och skrift
• gillar att arbeta självständigt samt utveckla nya kunskaper och färdigheter
• gärna arbetar i grupper, nätverk och projekt
• samt har liten erfarenhet av arbetslivet
Sök då till vårt traineeprogram!
Våra uppdragsområden för omgång nummer sju omfattar Kultur-, Social-, Miljö-,
Kommunikation-, Jurist-, Ekonomi- och Tekniksidan i kommunerna. Starten på
programmet är den 1 september 2012.

www.traineeprogrammet.se

OBS! Ansökan kan endast göras via www.offentligajobb.se. Det är viktigt att du besvarar
frågorna i ansökningsformuläret om vilken huvudsaklig inriktning din utbildning har och vi
vill också veta hur du fick information om programmet. Dessutom har vi en nyhet i årets
rekrytering – i samband med att du skickar in din ansökan får du en länk till en enklare
form av personlighetsformulär som du fyller i via webben. Det tar max 20 minuter, och för
att gå vidare i vår uttagningsprocess behöver du fylla i den.

Anställningsform: allmän visstidsanställning
Tillträde: 2012-09-01
Tidsbegränsad till 2013-12-31
Heltidsanställning.
Sista ansökningsdag: 2012-03-04
Kontaktperson:
Gunilla Abrahamsson, koordinator, tel 0431 878 31, gunilla.abrahamsson@engelholm.se
Länken till personlighetsformuläret:
https://jobmatchprofile.com/mkaph5/sve/skane-nordvast

www.traineeprogrammet.se

