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Vi ønsker oss 
enda flere unge og 
ambisiøse talenter!

Posten Norge AS er et av Nordens største 
konsern. Vi er markedsleder innen post-  
og logistikk-tjenester i Norge og har solide 
armer ut i Norden og internasjonalt. Vi er 
helt i front for en grønnere transport bransje 
og ble blant annet kåret til bransje vinner 
av Sustainable Brand Index 2022. I tillegg 
har vi store digitale ambisjoner og må hele 
veien tilpasse oss og raskt endre taktikk  
for å vinne kundene. Våre mål er å bli 
kundens førstevalg, ledende på tekno-
logi og innovasjon og best på bærekraftig 
verdiskapning. Disse målene realiseres av 
kompetente og engasjerte medarbeidere. 
Med store ambisjoner for fremtiden er det 
viktig å satse på rekruttering og ikke minst 
utvikling av egne ansatte.

Gjennom Posten og Brings traineeprogram 
ønsker vi å tiltrekke oss unge, ambisiøse 
talenter som kan fylle sentrale stillinger 
i konsernet. Posten har gjennom flere år 
satset tungt på intern lederutvikling, hvor 
traineeprogrammet har vært en viktig del 
av denne satsingen. Svært mange tidligere 
traineer jobber fortsatt i konsernet, hvorav 

flere i sentrale lederstillinger. Dette ser 
jeg på som et tegn på suksess.

En suksessfaktor er også at vi kun  
rekrutterer et fåtall, ca. syv traineer, hvert 
år. Dette mener jeg er viktig for å sikre at 
det ikke bare er et rekrutteringsprogram, 
men også et kvalitetssikret utviklings-
program hvor vi fokuserer på oppfølging, 
læring og utvikling for hver enkelt trainee.

Vi gjør hverdagen enklere og verden  
mindre. Vil du være med på laget?

Tone Wille 
Konsernsjef
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Vi gjør hverdagen 
enklere og verden 
mindre

Konsernet møter markedet med 
to merkevarer: Posten og Bring. I 
Norge møter privatkunder Posten, 
mens private utenfor Norge og 
bedrifter i hele Norden møter Bring.

Posten og Bring jobber kontinuerlig med 
å utvikle nye og innovative forretnings-
modeller - drevet av endrede kundebehov 
og muliggjort av den digitale utviklingen.

Netthandel er et viktig satsingsområde. 
Konsernet har som mål å bli Nordens 
leden de leverandør av tjenester og  
løs ninger til nettbutikker.

Posten og Bring har et svært ambisiøst 
miljømål om å kun benytte fornybare energi-
kilder på alle egeneide kjøretøy og bygg 
innen 2025. Dette innebærer en overgang 
fra fossile kjøretøy til elektriske varebiler og 
bruk tyngre kjøretøy som enten er elektriske 
eller drevet av biogass og fornybar diesel.

Konsernet har som ambisjon at mangfoldet 
i organisasjonen skal speile mangfoldet i 
samfunnet ellers. Ved å jobbe målrettet 

med mangfold og inkludering får vi ikke 
bare medarbeidere som trives bedre på 
jobb, men også en bredere kunnskapsbase 
og en organisasjon som er bedre rustet  
for innovasjon, problemløsning og verdi-
skapning. 

Med et utstrakt globalt nettverk kan Bring 
tilby skreddersydde løsninger innen sjø- 
og flyfrakt. Blant annet har vi logistikk-
løsninger for olje- og offshoreindustrien.

Teknologi utnyttes for å skape ny vekst 
og grunnlag for prosesstransformasjoner. 
Vi har for eksempel testet verdens første 
brev og pakkerobot.

Posten Norge AS er et nordisk 
post- og logistikkonsern som 
utvikler og leverer helhetlige 
løsninger innen post, kommuni-
kasjon og logistikk.

Norden er vårt hjemmemarked.
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Våre traineer deltar i et 
toårig nordisk program 
fylt med utfordringer 
og læring innenfor flere 
forretningsområder

Nordisk fokus

Vi søker traineer fra hele Norden.

Du kan søke om hovedbase i  
Norge, Sverige eller Danmark.

Felles for alle traineene er at 
første hospitering er i Oslo. Her får 
du mulighet til å bygge nettverk 
på hovedkontoret og bli kjent med 
de andre traineene.

Personlig utvikling 

Personlig utvikling er i fokus 
under hele traineeprogrammet. 
Traineene oppfordres og støttes 
blant annet i å utarbeide en 
personlig utviklingsplan, og 
gjennom samlinger som er til  
for kompetanseutvikling. 

Traineekoordinatoren, som er 
ansvarlig for traineeprogramet, 
følger traineene gjennom hele 
programmet.

Hospiteringsleder og personlig 
mentor bidrar til både faglig og 
personlig utvikling gjennom kon-
tinuerlige samtaler og erfarings-
utveksling.

Valgfrihet

Tre hospiteringer i løpet av to år 
- med stor frihet til å velge selv.

Programmet inneholder også to 
perioder i operativ drift: 
Én måned for å se hele verdi-
kjeden på nært hold. 
Én til to måneder med mulighet 
for å jobbe i en lederposisjon  
i produksjon.

Parallelt med hospiteringene er 
du som trainee med i et leder-
utviklingsprogram fordelt på  
åtte samlinger.

Joar og Fredrik fikk mulighet til topptur under driftsbesøk i Tromsø.

Alle traineer starter med Oslo som arbeidssted,  
da blir det gjerne felles lunsj.
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Traineeperioden 
er bygd opp av 
forskjellige faser

Strukturert 
problem løsning

Endringsledelse

Praktisk leder-
trening

Kommunikasjon 
Kick-off 2 
Coaching

StudiebesøkKick-off 1 
Teamledelse 

Prosjektledelse

HOSPITERING 1
6 måneder

Lederutviklingsprogram:

DRIFTSHOSPITERING 1
1 måned

HOSPITERING 2
7-9 måneder

DRIFTSHOSPITERING 2
1-2 måneder

HOSPITERING 3
6 måneder

FAST JOBB
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I et av Nordens største 
konsern har du muligheten 
til å velge plassering 
i ulike divisjoner og 
forretningsområder

DU KAN JOBBE INNEN MANGE ULIKE FAGOMRÅDER:

Logistikk

Verdikjedeoptimering

Lean og best practice

Økonomi og finans

Strategi

Prisstrategi

IT-/digitaliseringsstrategi

Prosjektledelse

Produksjonsledelse

Konseptutvikling

Tjenesteutvikling

Markedsføring

Markedsanalyse

Utvikling av varemerke

HR, HMS

Miljø og CSR

Organisasjonsutvikling

Robotisering/automatisering 

Susanna Bäckmans reise

TRAINEEPROGRAM, KULL 2016

Hospitering 1: Marked, CRM og kunde reiser

Hospitering 2: Operations, Styrings modell

Hospitering 3: Sales Sweden & Finland, 
Sales Process Development

Første jobb etter endt traineeprogram: 
Forretningsutvikling, Prosjektleder.

UTVIKLING:

Mai 2018: Prosjektleder for strategi og 
forretningsutvikling i avdelingen «HR,  
HMS og Business Development» 

Februar 2019: Teamleder for prosjekt-
lederne i «HR, HMS og Business Develop-
ment»

Oktober 2019: Sjef for operasjonell utvik-
ling i Operations, E-handel og Logistikk
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Våre traineer har stor 
valgfrihet i perioden,  
og dette er to eksempler  
på mulighetene de har  
i konsernet 

Fredrik Greftén, kull 21 (junior)

Utdanning: MSc. Industriell økonomi, med 
spesialisering i Supply Chain Management, 
Lunds Tekniske Høyskole. 

HVA HAR DU GJORT HITTIL I TRAINEE-
PROGRAMMET? 
I min første hospitering jobbet jeg som 
forretningsutvikler i Digital Innovasjon  
av delingen på Posthuset i Oslo, med 

Thea Naustdal, kull 20 (senior) 

Utdanning: MSc. Økonomi og administra-
sjon, Norges Handelshøyskole 

HVA HAR DU GJORT HITILL  
I TRAINEEPROGRAMMET? 
I min første hospitering jobbet jeg som 
forretningsutvikler i divisjonen e-handel og 
logistikk. Jeg jobbet på et prosjekt som het 
Pakkeboks som var et stort satsingsprosjekt 
for Posten. Min hovedoppgave var å jobbe 
med tilleggstjenester til pakkeboksene. 
I min andre hospitering jobbet jeg som 
HR-sjef i Bring Home Delivery som er et av 
konsernets mange datterselskap. Her jobbet 
jeg med alt fra rekruttering og personal-
saker til sykefravær og lønn. I tillegg satt 
jeg i ledergruppen til selskapet og hadde 
både resultatansvar og personalansvar. Jeg 
lærte mye på kort tid og det var veldig gøy 
å få et så stort ansvar så tidlig i karrieren. 

I min siste hospitering jobbet jeg som 
Investment Mangaer i konsernets venture 
arm, Bring Venture. Der jobbet jeg med å 
identifisere de beste investeringsmulig-
hetene ved å kontakte ulike start-ups, følge 
med på trender og dra på ulike arrangemen-
ter/messer. Etter det analyserte jeg selska-
per, markeder, bransjer og team for å ta en 
investeringsbeslutning. Jeg valgte denne 
hospiteringen for å prøve noe helt nytt, jeg 
har lenge vært interessert i start-upmiljøet 
i Norge, og dette var en god mulighet til å 
bli bedre kjent med dette miljøet. 

KAN DU FORTELLE OM ET AV 
HØYDEPUNKTENE DINE SÅ LANGT  
I TRAINEEPROGRAMMET? 
Det finnes flere høydepunkter, men det 
jeg har satt mest pris på har vært alle 
samlingene vi har hatt sammen med alle 

traineene. Vi har åtte samlinger i løpet 
av traineeprogrammet med forskjellige 
temaer knyttet til ledelse. Med fullspekket 
program fra morgen til kveld får vi utrolig 
mye læring, både teoretisk og praktisk, 
men det har også vært kjempesosialt og 
hyggelig. 

temaer som markedsplasser og sirkulær-
økonomi. Jeg var også teamlead for et 
prosjekt som utforsket hvordan framtidens 
reklame kan komme til å se ut. Jeg lærte 
meg mye om innovasjon, UX-design,  
prosjektarbeid og ledelse. 

I min nåværende hospitering er jeg 
prosjektleder i avdelingen Operasjonell 
utvikling, og holder til på Stockholms-
kontoret i Västberga. I prosjektet forsøker 
jeg å identifisere hvordan vi i Bring Sverige 
og Danmark kan forbedre last mile-effekt-
i viteten vår – hvor konkurransen er svært 
sterk. Jeg valgte denne hospiteringen 
fordi det virket som et viktig prosjekt med 
stort ansvar, og med virkelige muligheter 
for å skape verdi. 

KAN DU FORTELLE OM ET AV 
HØYDEPUNKTENE DINE SÅ LANGT I 
TRAINEEPROGRAMMET? 
Jeg har flere, men ett var da jeg fikk besøke 
terminalen i Tromsø. Tromsø-terminalen må 
være en av terminalene i verden med best 
utsikt, hvor man skuer utover både hav og 
snødekkede fjell. Dessuten er den fylt med 
mange dyktige medarbeidere! 
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Sofia Hagström, kull 2019

Utdanning: Sivilingeniør i Industriell  
Økonomi, Chalmers Tekniska Högskola

Nåværende stilling: Leder for konsernets 
satsning på avansert analyse og data  
governance

Erik Roth, kull 2003

Utdanning: Siviløkonom, Stockholms  
universitet. Sivilingeniør, Linköpings  
Tekniska Högskola

Nåværende stilling: Konserndirektør, 
Internasjonal logistikk

Joakim Eskilsson, kull 2015

Utdanning: Innovation and Industrial  
Management, Handelshögskolan i Göteborg

Nåværende stilling: Head of Operational 
Development - Shelfless Nordic

Anne Haslestad Brun, kull 2008

Utdanning: Master i Ledelse  
og organi sasjonspsykologi,  
Handelshøyskolen BI 

Nåværende stilling: Direktør HR-strategi 
og teknologi

Etter traineeperioden vil du være sikret jobb. Du har tilegnet deg god  
forståelse for konsernet, noe som gjør deg svært attraktiv for alle deler 
av organisasjonen. Du har også skaffet deg et stort kontaktnett som 
hjelper deg å velge videre karriere.

Når du har avsluttet 
traineeperioden,  
venter en fast jobb  
som en attraktiv  
kandidat i konsernet
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Posten jobber aktivt med  
innovasjon i hele konsernet,  
og ble både i 2019 og 2021  
kåret til Norges mest innovative 
virksomhet av Innomag. 

Vi har lansert en rekke nye tjenester i 
markedet de siste årene. Markedsplassen 
AMOI, transportsystemet Glow, full-
automatisert lager med navnet Shelfless og 
pakkebokser i nærheten av der folk bor er 
noen eksempler. Over 400 av våre ansatte 
har så langt gjennomført kurs i Postens 
egen innovasjonsmetodikk, Helix, inkludert 
hele konsernledelsen. Helix har både blitt 
forsket på og blitt til et case ved MIT Sloan 
School of Management. Konsernet utfor-
sker nye leveransemetoder, nye tekno logier 
og nye forretningsmodeller. Både alene og 
med samarbeidspartnere. 

Siden 2012 har vi halvert våre utslipp, og 
bærekraft står høyt på agen daen. I PwCs 
klimaindex for 2021, var Posten blant 4 
selskaper av Norges 100 største som redu-
serte sine utslipp i henhold til Parisavtalen. 
Som et post- og logistikkselskap har vi 
mulighet til å omstille oss fra å være en 
del av problemet til en del av løsningen – 
og vi utforsker stadig nye muligheter for å 
lykkes med dette. I 2021 gjennomførte vi 

vår største anskaffelse av fossilfrie  
kjøretøy noensinne, og i 2022 ble  
konsernet utnevnt som en klimaleder  
i Europa av Financial Times.

Innovasjon og bærekraft har også vært 
sentrale temaer i tidligere traineeoppgaver 
– som å utforske nye teknologier, implemen-
tere selvkjørende trucker, utvikle en ny KPI 
for beregning av utslipp og ha ansvaret for 
mangfold og inkludering. 

Innovasjon og 
bærekraft i fokus
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Er du den vi søker?

Mastergrad og eventuelt  
inntil 2 års arbeidserfaring

Mangfold med hensyn til  
utdanning og personlige  
egenskaper

Ambisjoner og  
gjennomføringsevne

Mot til å utfordre kulturen,  
tenke nytt og se nye løsninger

Motivasjon til både å  
jobbe strategisk og tett  
på verdikjedene våre

Ønske om å jobbe i et  
nordisk konsern

SØKNADSFRIST ER  
28. OKTOBER 2022  
MED OPPSTART  
1. SEPTEMBER 2023

De 40 beste kandidatene vil bli 
invitert til rekrutteringsdag i 
Posthuset, Oslo. 20 av disse 40 
kandidatene vil bli invitert til 
intervjuer. Cirka 7 kandidater vil få 
tilbud om traineestilling. Prosessen 
vil være avsluttet i god tid før jul.

Vi ønsker variasjon og bredde i fagbakgrunn og interesser blant våre 
traineer. Områder av spesiell interesse er logistikk, økonomi, IT, ledelse, 
innovasjon, prosjektledelse, human resources/organisasjons-psykologi, 
strategi, forretningsutvikling, markedsføring, samfunnsfag, miljø og CSR.

FØLG OSS PÅ INSTAGRAM!

Mer informasjon og søknadsskjema på:  
postennorge.no/jobb/trainee

Sats på en karriere 
i Nordens mest 
spennende 
logistikkonsern
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Vi søker ambisiøse studenter som tør å utfordre oss!  
Søknadsfrist: 28. oktober 2022 

Mer informasjon og søknadsskjema på  
postennorge.no/jobb/trainee


