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Slik søker du:
Læreplasser annonseres på postennorge.no/jobb/ledige-stillinger
med elektronisk søknad.
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.

Vil du bli lærling i
Posten og Bring

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

Posten Norge AS er et av Norges største og mest spennende
konsern å jobbe i. Du finner oss i hele Norge og i Norden,
som Posten og Bring.
«Vi gjør hverdagen enklere og verden mindre».

Attraktiv arbeidsplass og lærebedrift

Yrkesfaglig fordypning

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

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.

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 materiell
• lærlinglønn i henhold til tariff med fast, månedlig utbetaling

Tre lærlinger om læretiden i Posten og Bring:

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.
Våre lærlingveiledere er selv faglært eller har lang erfaring fra yrket
og bransjen.
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Liv Johanne Nygård,
sjåførlærling:

Eirik Berge Evjen,
sjåførlærling:

Sondre F. Grøthe,
logistikklærling:

«Vi har gode fordeler
og får prøve mye
forskjellig kjøring»

«Det er fint, vi har
varierte hverdager og
ingen dager er like»

«Det er stort fokus på
HMS som er viktig på
fagprøven»

Jeg vil anbefale Posten/Bring som læreplass fordi:
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Illustrasjon: verdiskaping vs. opplæring for lærling
i normalløp 2 år læretid i bedrift.

De fleste lærlinger i Posten og Bring starter sin
læretid hos oss i perioden juni – august etter nærmere
avtale med aktuell avdeling. Oppstart på sommeren
gir deg anledning til å bli kjent med kollegaer og
rutiner på arbeidsplassen. Du får også arbeidserfaring
som kan komme til nytte videre i læretiden.

Markedsleder innen
post- og logistikktjenester i Norge

I front for en grønnere
transportbransje

Har store digitale
ambisjoner

Fakta
Posten Norge AS
er et av Nordens
største konsern.

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

