
Trollheim er en arbeids- og inkluderingsbedrift, og har hovedkontor i Surnadal  
kommune, og avdelingskontor i Sunndal kommune. Vårt samfunnsoppdrag er å få  
arbeidssøkere ut i arbeid eller utdanning. Vi har lang tradisjon for å ta inn lærlinger 
i bedriften vår. Vi har satt oss mål om å ta inn enda flere enn vi har gjort tidligere  
og derfor søker vi etter aktuelle kandidater. 
 

LÆRLING (-ER) 

 

Vi vurderer å ta inn lærling (-er) i følgende fag; 
 

▪ Produksjonsteknikk 
▪ Vaskerifaget 
▪ Logistikkfaget 
▪ Grafisk produksjonsteknikk 
▪ Mediegrafiker 

 
Trolig vil vi ikke kunne ta inn fire nye lærlinger i 2020, men over tid har vi en målsetning om å 
øke vårt inntak av lærlinger slik at vi har ca. 4 lærlinger eller tilsvarende hos oss. Det ser vi 
frem til! 

 
Vi søker personer som har/er: 

❖ en fleksibel og positiv holdning 
❖ noen praktiske egenskaper innenfor aktuelle fagområde 
❖ et sterkt ønske/motivasjon om å ta fagbrev 
❖ evne til å håndtere fortrolig informasjon 
❖ pliktoppfyllende og tar ansvar  
❖ vilje til å lære, ta veiledning, men samtidig være spørrende 
❖ gode samarbeidsevner og bidrar til et godt arbeidsmiljø 

 
PS!  
Selv om du skulle føle at du ikke kan krysse av for alle ønskene våre, så er du 
velkommen som søker. Vi tror at vi sammen kan bidra til at akkurat du blir en god 
fagarbeider med god innsats av deg, god veiledning og opplæring av oss og ikke 
minst av et godt arbeidsmiljø rundt deg. 
 
Vi samarbeider tett med våre lokale opplæringskontor slik at vi sammen sikrer deg et 
best mulig utgangspunkt til den dagen du forhåpentligvis står der med fagbrevet i 
hånden og er klar for nye utfordringer i arbeidslivet!  

 
 
Den som blir lærling hos oss må før oppstart kunne fremlegge gyldig politiattest.  
 
Søknad med CV sendes på e-post til personal@trollheim.no  
 
Søknadsfrist: 2. august 2020.  
 
 
Spørsmål kan stilles til: 
 
Daglig leder Lars Inge Kvande, tlf 951 98 822 
 
 
Se gjerne på vår nettside eller facebookside for mer informasjon om bedriften. 

mailto:personal@trollheim.no

