
Lærling
i service- og administrasjonsfaget
LO Trøndelag

LOs regionkontor i Trøndelag søker lærling i service- og administrasjonsfaget. LOs regionkontor har syv 
ansatte og jobber til daglig med å koordinere forbundenes aktivitet i Trøndelag og følge opp LOs 
politikk. Vi dekker hele Trøndelag og har kontor både i Trondheim og på Steinkjer. Vi er på utkikk etter 
deg som ønsker å ta fagbrev i service- og administrasjonsfaget, og som vil jobbe i Norges største 
arbeidstakerorganisasjon. Du vil få gode utviklingsmuligheter i et spennende, lærerikt og hektisk 
arbeidsmiljø. Vi samarbeider med AOF opplæringskontor om inntak og oppfølging av våre lærlinger.
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Arbeidsoppgaver

Som lærling vil du ha følgende arbeidsoppgaver:

 Bidra til å arrangere og gjennomføre konferanser, kurs, møter og stands.
 Innkjøp.
 Service ovenfor forbund og medlemmer.
 Sikre god informasjonsflyt.
 Bruke og vedlikeholde tekniske hjelpemidler.
 Budsjett og økonomi.
 Delta i kontorenes generelle arbeid.
 Administrative og kontortekniske oppgaver.

Kvalifikasjoner

 I utgangspunktet gjelder læreplassen for rettighetslærlinger som har fullført og bestått VG2 Salg,
service og sikkerhet.

 Det er en fordel om du har kjennskap til fag- og arbeiderbevegelsen og LOs organisasjon, men

nødvendig opplæring vil bli gitt.
 Det er fint om du har arbeidserfaring fra sommerjobb, organisasjonsarbeid eller lignende.
 Du må ha gode evner til å kommunisere og samarbeide, men samtidig kunne jobbe selvstendig.
 Du må ha gode skriftlige og muntlige fremstillingsevner.



Bruksvilkår  Tilgjengelighetserklæring Webcruiter

Personlige egenskaper

Vi søker en lærevillig, engasjert og arbeidsom lærling.

Vi tilbyr

I LO får du et hyggelig arbeids- og læringsmiljø og tett samarbeid med andreårslærlingen. Vi kan tilby god
opplæring i Norges største arbeidstakerorganisasjon, fagoppfølging i samarbeid med AOFs
opplæringskontor og trygge lønns og arbeidsvilkår for lærlinger ihht. Landsoverenskomsten HK/AAF.

Olav Tryggvasons Gate 5, 7011 Trondheim,
Norge

 Åpne veibeskrivelse

 Kontaktinformasjon

Tone Vorseth Graneggen
Organisasjonsmedarbeider

 92868973

Christine Bar
Daglig leder AOF
 91888969

Kristian Tangen
Regionleder
 91139707

LO Norge er landets største og mest innflytelsesrike organisasjon for 
arbeidstakere, med mer enn 970.000 medlemmer fordelt på 25 forbund. 
Vår viktigste oppgave er å sikre medlemmene trygge og rettferdige 
lønns- og arbeidsvilkår. Vi forhandler med arbeidsgivere og vi påvirker 
politikerne. LOs administrasjon holder til i Oslo Kongressenter Folkets 
Hus på Youngstorget i Oslo. I tillegg har vi LO-regioner som dekker hele 
landet. Til sammen er vi ca. 270 ansatte som har et hyggelig og til tider 
hektisk miljø på arbeidsplassen. LO er en IA-bedrift. Vi ønsker et 
mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, 
uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, nedsatt funksjonsevne, 
alder og seksuell orientering.

http://maps.google.com/maps?&z=14&mrt=yp&t=m&q=63.433055600000,10.401428500000
http://maps.google.com/maps?&z=14&mrt=yp&t=m&q=63.433055600000,10.401428500000
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http://654388.localhost.webcruiter.com/Main/nb-no/Recruit/UserInfo/AsWebcruiter



