
Vil du bli lærling  
i Posten og Bring?

Posten Norge AS er et av Norges største 
og mest spennende konsern å jobbe i. 

«Vi gjør hverdagen enklere og verden mindre».



Yrkesfaglig fordypning 
Er du elev og for ung til å søke læreplass? Mange av våre lærlinger har blitt kjent 
med Posten og Bring gjennom Yrkesfaglig fordypning på Vg1 eller Vg2. Yrkesfaglig 
fordypning gjør deg tryggere på ditt yrkesvalg. 

Om læretiden i Posten og Bring

Attraktiv arbeidsplass og lærebedrift  
Som lærling i Posten eller Bring får du opplæring i en anerkjent lærebedrift.

Det gir deg
• En læretid som følger læreplanen for faget
• Lærekontrakt, arbeidskontrakt og ryddige forhold i læretiden
• En læreplass der din sikkerhet og HMS kommer først
• En læreplass med nytt og moderne utstyr
• Lærlinglønn i henhold til tariff med fast, månedlig utbetaling

Det er viktig for oss at du skal trives. Vi legger til rette for god faglig utvikling slik at 
du kan fullføre utdanningen som faglært. Slik får du gradvis mer selvstendig arbeid 
og erfaring i jobben.

Illustrasjon: Illustrasjon av din læretid i grove trekk. Lokale tilpasninger kan forekomme.

Lærlinger i Posten og Bring starter i januar eller august etter nærmere avtale med aktuell avdeling. 

Ved oppstart gir vi deg god anledning til å bli kjent med kollegaer og rutiner på arbeidsplassen. 

Våre lærlingveiledere er selv faglært eller har lang erfaring fra yrket og bransjen. Det gir deg den 

tryggheten du trenger for å bli en god og selvstendig fagarbeider.

Posten Norge AS er et av Nordens største konsern.
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Eirik Berge Evjen,  

yrkessjåførfaget,  

Bring Linehaul 

«Det er fint, vi har varierte hver- 

dager og ingen dager er like.»

Christer André Aslaksen  

logistikkoperatørfaget, 

Bring Logistikk Drammen

«Kjør på med å ta fagbrevet. 

Det er bare fordeler.»

Arreeya Yotpho,  

yrkessjåførfaget, 

Tromsø Transport

«Målet er ett fagbrev som 

yrkessjåfør og da er mulig-

hetene for fast jobb gode.»

Vi anbefaler Posten og Bring som arbeidsplass fordi det gir deg

Forutsigbar  
hverdag  
på jobb

Ryddige  
arbeidsforhold

En trygg  
arbeidsplass  

med moderne  
arbeidsutstyr
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Slik søker du  
Læreplasser annonseres på postennorge.no/laerling. 

I søknaden skriver du kort om hvem du er og din motivasjon for å søke og hvor  
du ønsker læreplass. Legg ved relevant dokumentasjon. Det kan være CV,  
karakterprotokoll eller lignende. 

Alle som tar kontakt med oss får svar når søknaden er mottatt. De som blir  
innkalt til intervju vil møte leder og får mulighet til å bli kjent, stille spørsmål  
og gjøre avklaringer. 

I utvelgelsen vektlegger vi:
• motivasjon og personlig egnethet for yrket
• at du er ansvarsbevisst og serviceinnstilt
• lavt eller normalt fravær fra skolen
• har bestått eksamensfagene på skolen

Vil du vite mer - kontakt:

Lærlingskoordinator

Wenche Ruste Johansen 

+47 971 18 182

wenche.johansen@bring.com

Når læretiden er slutt 
Lærlinger med bestått fagprøve kan søke fast jobb. Riktig innstilling i læretiden gir gode 
muligheter for videre utvikling i en av Norges største logistikkbedrifter.

Kim Roar Espelid,  

Logistikksenter 

Oslo

Thor-Martin Stensby,  

Logistikksenter  

Oslo

Her er to tidligere lærlinger som har gjort videre karriere etter læretiden.  

De er enige om at man får veldig god oppfølging som lærling i Posten og Bring.

Kim Roar Espelid har benyttet mulighetene 

som Posten og Bring har gitt og jobber nå som  

Linjesjef for Midt – Norge, 

Thor Martin Stensby har fått større 

ansvar og jobber nå som Transportleder 

for Lastebil Kipp, 


