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Vi önskar fler unga  
och ambitiösa talanger!
Posten Norge AS är en av de största  
koncernerna i Norden. Vi är marknads- 
ledande inom post- och logistiktjänster i 
Norge samt är närvarande i hela Norden 
och internationellt. Arbetet mot en grönare 
transportbransch står högt på vår agenda, 
vilket resulterar i att vi exempelvis blivit 
utnämnda till det mest hållbara företaget 
i vår bransch av Sustainable Brand In-
dex 2022. Dessutom har vi stora digitala 
ambitioner och strävar efter att anpassa 
oss och snabbt kunna ändra taktik för att 
vinna kunder. Våra mål är att bli kundens 
förstaval, ledande inom teknologi och inno-
vation och bäst på hållbart värdeskapande. 
Dessa mål realiseras av kompetenta och 
engagerade medarbetare. Med så stora 
ambitioner för framtiden är det viktigt att 
satsa på rekrytering och inte minst utveck-
ling av medarbetare.

Genom Posten och Brings traineeprogram 
hoppas vi kunna locka unga, ambitiösa 
talanger som så småningom kan fylla centrala 
roller i koncernen. Posten har i flera år 
satsat mycket på intern ledarutveckling, 

och traineeprogrammet är ett led i denna 
satsning. Många tidigare traineer jobbar 
fortfarande i koncernen, och flera av dem i 
centrala ledarställningar. Detta ser jag på 
som ett tecken på framgång.

En framgångsfaktor för traineeprogrammet 
är att vi bara rekryterar ett fåtal, cirka sju, 
traineer varje år. Detta tror jag är viktigt 
för att säkra att traineeprogrammet inte 
bara är ett rekryteringsprogram, men  
också ett kvalitetssäkrat utvecklings-
program där vi har möjlighet att fokusera 
på uppföljning och personlig utveckling 
för varje enskild trainee.

Vi gör vardagen enklare och världen mindre. 
Vill du vara med i laget?

Tone Wille 
Koncernchef
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Vi gör vardagen enklare 
och världen mindre

Koncernen möter marknaden med 
två varumärken: Posten och Bring. 
Posten vänder sig till den norska 
privatmarknaden och Bring vänder sig  
mot företagskunder i hela Norden.

Posten och Bring jobbar kontinuerligt  
med att utveckla nya och innovativa affärs-
modeller – drivet av ändrade kundbehov 
och möjliggjort av den digitala utvecklingen.

Näthandel är ett viktigt satsningsområde. 
Koncernen har som mål att bli den ledande 
leverantören av tjänster och lösningar till 
nätbutiker i Norden.

Posten och Bring har ett ambitiöst miljö-
mål: Vi ska enbart använda förny bara 
energikällor i alla egenägda fordon och 
fastigheter innan 2025. Detta innebär 
en övergång från fordon drivna av fossilt 
bränsle till elektiska varubilar och använd-
ning av el, biogas och förnybar diesel i 
tyngre fordon.

Koncernen har som ambition att mång-
falden i organisationen ska spegla  
samhället i övrigt. Genom att fokusera  

på mångfald och inkludering får vi inte 
bara medarbetare som trivs bättre på 
jobbet, men även en bredare kunskaps-
bas och en organisation som har bättre 
förutsättningar att lyckas med innovation, 
problemlösning och värdeskapande.

Med ett globalt nätverk kan Bring erbjuda 
skräddarsydda lösningar inom sjö- och 
flygfrakt. Bland annat har vi lösningar för 
olje- och offshoreindustrin.

Posten och Bring använder ny teknologi 
som ett verktyg för tillväxt och process- 
utveckling. Vi har exempelvis testat 
världens fösta brev- och paketrobot.

Posten Norge AS är en nordisk 
post- och logistikkoncern som 
utvecklar och levererar helhets- 
lösningar inom post, kommunikation 
och logistik.

Norden är vår hemmarknad.
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Våra traineer genomgår 
ett tvåårigt nordiskt 
program fyllt av spännande 
utmaningar inom flera olika 
verksamhetsområden

Nordiskt fokus

Vi söker traineer från hela Norden.

Du kan söka om huvudbas i 
Norge, Sverige eller Danmark.

Gemensamt för alla traineer är att 
den första placeringen är i Oslo. 
Här får du möjlighet att bygga ett 
nätverk på huvudkontoret och lära 
känna de andra traineerna.

Personlig utveckling

Personlig utveckling är i fokus 
under hela traineeprogrammet. 
Bland annat genom att traineerna 
uppmanas och stöttas i att utar-
beta en egen utvecklings plan 
och genom flertalet kompetens-
utvecklingskonferenser. 

Traineekoordinatorn, som ans-
varar för traineeprogrammet, 
följer traineerna genom hela 
programmet.

Placeringsledare och personlig 
mentor bidrar till både profes-
sionell och personlig utveckling 
genom återkommande samtal 
och erfarenhetsutväxling.

Valfrihet

Tre placeringar på två år  
– stor frihet att välja själv.

Programmet innehåller också  
två perioder i drift: 
En månad med studiebesök i olika 
driftsmiljöer för att få överblick 
över hela verksamheten. 
En till två månader med möjlighet 
att jobba i en ledarposition i 
produktion.

Parallellt med placeringarna 
deltar alla traineer i ett ledar- 
utvecklingsprogram fördelat  
på åtta separata samlingar.

Joar och Fredrik fick möjlighet att ta en topptur under driftsbesök i Tromsö.

Alla traineer har första placeringen i Oslo,  
då blir det ofta gemensam lunch.  
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Traineeprogrammet  
är uppbyggt av  
olika faser

Strukturerad 
problemlösning 
Ändringsledning

Praktisk  
ledarträning

Kommunikation 
Kickoff 2 

Coachning

StudiebesökKickoff 1 
Team-ledning 
Projektledning

PLACERING 1
6 månader

Ledarutvecklingsprogram:

DRIFTSPLACERING 1
1 månad

PLACERING 2
7-9 månader

DRIFTSPLACERING 2
1-2 månader

PLACERING 3
6 månader

HELTIDSJOBB
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I en av Nordens största 
koncerner har du möjlighet 
att välja placeringar 
i olika divisioner och 
företagsområden

DU HAR MÖJLIGHET ATT JOBBA INOM MÅNGA OLIKA  
OMRÅDEN, EXEMPELVIS:

Logistik

Optimering av värdekedja

Lean och best practice

Ekonomi och finans

Strategi

Prisstrategi

IT- och digitaliseringsstrategi

Projektledning

Produktionsledning

Konceptutveckling

Tjänsteutveckling

Marknadsföring

Marknadsanalys

Varumärkesutveckling

HR, HMS

Miljö och CSR

Organisationsutveckling

Robotisering/automatisering

Susanna Bäckmans resa

TRAINEE, KULL 2016:

Placering 1: Marknad, CRM och kundresor.

Placering 2: Operations, Styrmodell.

Placering 3: Sales Sweden & Finland, 
Sales Process Development.

Första jobb efter avslutat traineeprogram: 
Verksamhetsutveckling, Projektledare.

UVECKLING:

Maj 2018: Projektledare, strategi och 
verksamhetsutveckling, ”HR, HMS och 
Business Development”.

Februari 2019: Teamledare för projektledare, 
”HR, HMS och Business Development”.

Oktober 2019: Chef för operationell  
utveckling i Operations, E-handel och logistik.
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Våra traineer har stor valfrihet 
under programmet, här följer  
två exempel på möjligheterna  
i koncernen

Fredrik Greftén, kull 21 (junior)

Utbildning: MSc. Industriell ekonomi, med 
specialisering i Supply Chain Management, 
Lunds Tekniska Högskola.  

VAD HAR DU GJORT SÅ LÅNGT  
SOM TRAINEE?
I min första hospitering jobbade jag som 
affärsutvecklare i avdelningen Digital Inno-

Thea Naustdal, kull 20 (senior) 

Utbildning: MSc. Ekonomi och adminis-
tration, Norges Handelshøyskole 

VAD HAR DU GJORT HITTILLS  
I TRAINEE PROGRAMMET? 
I min första hospitering jobbade jag som 
affärsutvecklare i divisionen E-handel och 
logistik. Jag jobbade på projektet Pakke-
boks, som var ett stort satsningsprojekt 
för Posten. Min huvuduppgift var att arbe-
ta med tilläggstjänster till paketboxarna.  

I min sista hospitering jobbade jag som 
Investment Manager i koncernens venture- 
del, Bring Venture. Där jobbade jag med 
att identifiera de bästa investerings-
möjligheterna genom att ta kontakt med 
olika start-ups, analysera trender och 
delta på olika arrangemang och mässor. 
Utöver detta analyseras dessa start-ups, 
och även marknader, branscher och team 
för att kunna ta investeringsbeslut. Jag 
valde hospiteringen för att pröva något 
helt nytt. Jag har länge varit intresserad  
av start-ups, och detta var en perfekt  
möjlighet att lära känna området bättre.

BERÄTTA OM EN HÖJDPUNKT HITTILLS 
I TRAINEEPROGRAMMET!  
Det finns flera höjdpunkter, men det jag har 
uppskattat mest är nog alla kompetens-
utvecklingskonferenser vi har haft tillsam-
mans med alla traineer. Vi har åtta konfer-
enser under traineeprogrammets gång, med 
olika teman inom ledarskap. Med fullspäck-
ade scheman från morgon till kväll får vi 
lära oss otroligt mycket. Samtidigt som det 
har varit socialt och väldigt trevligt. 

vation på Posthuset i Oslo, med teman som 
marknadsplatser och cirkulärekonomi. Jag 
var även teamlead för ett projekt som utfor-
skade hur framtidens reklam kan komma att 
se ut. Jag lärde mig massor om innovation, 
UX-design, projektarbete och ledarskap.

I min nuvarande hospitering är jag projekt-
ledare i avdelningen Operationell utveck-
ling, och håller till på Stockholmskontoret 
i Västberga. I projektet försöker jag identi-
fiera hur vi i Bring Sverige och Danmark 
kan förbättra vår last mile-effektivitet, var 
konkurrensen är väldigt hård. Jag valde 
hospiteringen för att det kändes som ett 
viktigt projekt med stort ansvar, och  
möjligheten att kunna skapa värde. 

BERÄTTA OM EN HÖJDPUNKT HITTILLS 
I TRAINEEPROGRAMMET! 
Det finns många, men en av dem var när 
jag fick besöka Postens terminal i Tromsö. 
Tromsö-terminalen måste vara en av de 
terminaler i världen med bäst utsikt, där 
man ser både hav och snötäckta fjäll. 
Dessutom är den fylld med många duktiga 
medarbetare.
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Sofia Hagström, kull 2019

Utbildning: Civilingenjör Industriell 
Ekonomi, Chalmers Tekniska Högskola

Nuvarande roll: Ledare för satsning inom 
avancerad analys och data governance

Erik Roth, kull 2003

Utbildning: Civilekonom, Stockholms  
Universitet. Civilingenjör, Linköpings  
Tekniska Högskola.

Nuvarande roll: Koncerndirektör,  
Internationell Logistik.

Joakim Eskilsson, kull 2015

Utbildning: Innovation and Industrial  
Management, Handelshögskolan i Göteborg.

Nuvarande roll: Head of Operational  
Development - Shelfless Nordic

Anne Haslestad Brun, kull 2008

Utbildning: Master i Lednings- och  
Organisationspsykologi,  
Handelshögskolan BI.

Nuvarande roll: Direktör, HR-strategi  
och teknologi.

Efter traineeperioden är du garanterad ett fast jobb. Du har skapat dig 
en god förståelse för koncernen, vilket gör dig mycket attraktiv för alla 
delar av koncernen. Du har också ett stort nätverk som hjälper dig vidare 
i karriären. Här presenteras några tidigare traineer som idag har mycket 
ansvar och utmanande roller:

När du är klar som trainee 
är du eftertraktad i 
koncernen och ett fast 
jobb väntar
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Posten jobbar aktivt med inno-
vation i hela koncernen, och blev 
både 2019 och 2021 utnämnda till 
Norges mest innovativa verksam-
het av tidningen Innomag. 

Marknadsplatsen AMOI, transporthanter-
ingssystemet Glow, fulfilmentlösningen 
Shelfless och paketboxar är exempel på 
något av det vi har lanserat de senaste 
åren. Över 400 av våra anställda har 
hittills genomfört kurs i Postens egna 
innovations metodik, Helix, med hela 
koncernledningen inkluderat. Helix har 
forskats på och blivit ett case vid MIT 
Sloan School of Management. Koncernen 
utforskar nya leveransmetoder, nya  
teknologier och nya affärsmodeller. Både 
själva och med våra samarbetspartners. 

Sedan 2012 har koncernen halverat sina ut-
släpp, och hållbarhet står högt på agendan. 
I PwCs klimatindex för 2021, var Posten 
ett av de 4 företag av Norges 100 största 
som reducerade sina utsläpp i enlighet med 
Parisavtalet. Som en post- och logistik-
koncern har vi möjlighet att vända om från 
att vara en del av problemet till en del av 
lösningen - och vi utforskar ständigt nya 
möjligheter för att lyckas uppnå detta.  
Under 2021 gjorde vi till exempel vår 

största upphandling av fossilfria fordon 
någonsin, och under 2022 blev koncernen 
utnämnd som ett klimatledande företag i 
Europa av Financial Times.

Innovation och hållbarhet har också varit 
centrala teman i tidigare traineeuppgifter 
– som att utforska nya teknologier, imple-
mentera självkörande truckar, ta fram ett 
nytt KPI för beräkning av utsläpp, och  
ansvara för mångfald och inkludering. 

Innovation och  
hållbarhet i fokus 
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Är du den vi söker?

Masterutbildning och upp till  
två års arbetslivserfarenhet.

Mångfald i utbildning och  
personliga egenskaper.

Ambitioner och driv.

Mod att utmana vår kultur, kunna 
tänka nytt och se nya lösningar.

Motivation till att både jobba 
strategiskt och nära driftsmiljöer.

En önskan om att jobba i en  
nordisk koncern.

SISTA ANSÖKNINGSDAG ÄR 
28:E OKTOBER 2022 MED 
UPPSTART 1:A SEPTEMBER 2023

De 40 bästa kandidaterna får komma 
på rekryteringsdag i Posthuset i 
Oslo. 20 av dessa 40 går vidare till 
intervju. Cirka sju kandidater får 
erbjudande om tjänst. Processen 
avslutas i god tid innan jul.

Vi strävar efter variation och bredd i studiebakgrund och intressen bland 
våra traineer. Områden som är speciellt intressanta är logistik, ekonomi, 
IT, management, innovation, projektledning, HR/HMS, strategi, verksamhets- 
utveckling, marknadsföring, samhällsvetenskap, miljö och CSR.

FÖLJ OSS PÅ INSTAGRAM!

Mer information och ansökningsformulär på 
bring.se/jobb/trainee

Satsa på en karriär i 
Nordens mest spännande 
logistikkoncern
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Vi söker ambitiösa studenter som vågar utmana oss! 
Sista ansökningsdag: 28:e oktober 2022.

Mer information och ansökningsformulär på  
bring.se/jobb/trainee


