VI VIL HA FLERE
LÆRLINGER!
OK stat

Opplæringskontoret for statlige virksomheter

Vi er Opplæringskontoret for statlige virksomheter. Vi jobber hardt for å få
flere læreplasser i staten til interesserte elever. I dag tilbyr vi læreplasser
innen seks fag. Nå ønsker vi oss flere søkere til disse læreplassene!

I staten får eleven kunnskapsrike og engasjerte kolleger. Eleven får mulighet til å
jobbe selvstendig og på lik linje som enhver annen ansatt. Eleven får førstehånds
erfaring, innsikt og kunnskap om hvordan Norge styres.

Lærefag som OK stat tilbyr:

Ikke minst, eleven står aldri alene. Når eleven har fått læreplass og blitt lærling i
staten, er vi tett på!

• Kontor og administrasjon

• IKT-service

• Sikkerhet

• Byggdrifter

• Mediegrafiker

• Dataelektroniker

Hvorfor bør eleven søke på læreplass i staten?
Som lærling i staten får man en unik mulighet. Det er bare lærlinger som kan sette
en statlig virksomhet på CV-en når de er yngre enn 20 år. Ingen andre får jobb i
staten så ung! En læreplass i staten gir reell og nyttig arbeidserfaring. Med to års
arbeidserfaring i staten vil eleven få fagbrev, kvalifisere til videreutdanning og bli
rustet for en fremtid i arbeidslivet.

Hva tilbyr vi lærlinger?
Vi har en egen informasjonsside for lærlinger
Vi arrangerer lærlingetreff
Vi holder testfagprøver
Vi tilbyr informasjons- og kontraktsmøter
Vi har en egen sommeravslutning for lærlinger
Vi har flere oppfølgingssamtaler med lærlingen
Vi samarbeider med skoler
Vi tilbyr utenlandsopphold
Vi har en mentorordning der lærlinger mentorer lærlinger
Vi har e-læringskurs for lærlingen
Vi gir lærlingene mulighet til å administrere Snapchat-kontoen vår
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Oppgavene er spennende
Erfaringen er verdifull
Arbeidet er meningsfylt

Har du noen spørsmål til oss i OK stat, forteller
vi gjerne mer om hvorfor nettopp din elev burde
søke læreplass i staten!

OK stat

Opplæringskontoret for statlige virksomheter

