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UniK MUliGhet: – Som traineer får vi en unik mulighet til å prøve ut ulike bedrifter, sier Mads Iddberg (f.h.), Ingrid Gjerdevik og Anders 
Svenskerud Bækkedal, her fotografert på Sintef i Raufoss Industripark, der to av dem er ansatt. FOtO: trUde G. dale

KJeMpeFOrnØyde: – Vi er kjempefornøyde med traineene vi 
har her i Industriparken på Raufoss, sier Jon Sandvik, rådgiver i Sintef.

GJØViK: Mads Idd-
berg, Ingrid Gjerdevik 
og Anders Svenske-
rud Bækkedal er 
topputdannede  
trainees i Gjøvik- 
regionen.
Trude dale
trude.grevstad.dale@oa.no

Sammen med 16 andre trainees 
i Innlandet bidrar de til positive 
ringvirkninger for næringsli-
vet.

– Trainee-ordningen er en 
flott måte for bedriftene å re-
kruttere gode folk og få tilgang 
på ny kompetanse, sier Mads 
Iddberg, sønn av ordføreren i 
Gjøvik. 

27-åringen er nyutdannet 
maskiningeniør fra NTNU 
Trondheim. Nå har han fått 
sjansen til å kickstarte karrieren 
som materialteknolog-trainee 
på Nammo. Den fjerde traineen 
i Gjøvik-regionen er Kristine 
Skattum, som jobber som mas-
kiningeniør på Eidsiva Bio-
energi i Gjøvik. 

Forbilledlig ordning
– Vi som har trainees synes det-
te er en forbilledlig ordning 
som gir oss tilgang på unge ta-
lenter, sier Jon Sandvik, rådgi-
ver i Sintef på Raufoss. 

Han påpeker at noen av trai-
neene får fast ansettelse i be-
driften etter hvert, mens andre 
ender med gode jobber andre 
steder.

– Det er uansett positivt for 
bedriften. De som har vært trai-
nees hos oss, bidrar til å fram-
snakke industrien og regionen 
vår, sier Sandvik. 

Vil ha med flere
Den tidligere forskningssjefen 
sitter selv i styret for Trainee 
Innlandet, og ivrer for at flere 
bedrifter i Gjøvik-regionen får 
øynene opp for traineeordnin-
gen. 

– Det vil ha stor betydning, 
spesielt for å sette Gjøvik på 
kartet som motor for nærings-
utvikling inn i det nye Innlan-
det, mener han. Av totalt 35 
medlemsbedrifter, har Trainee 
Innlandet kun åtte medlemsbe-
drifter i vårt distrikt, hvorav 
noen er «sovende» medlem-
mer.

I snart 20 år har Trainee Inn-
landet arbeidet for å rekruttere 
nyutdannede personer med 
høy utdanning som kan dele 
sin erfaring med inntil tre be-
drifter i to år. Nå er 19 trainees 
tilknyttet programmet, hvorav 
fire i Gjøvik-regionen. 

har opprettet boost bar
Ingrid Gjerdevik fra Sunndals-
øra, nå bosatt i Gjøvik, er en av 

Unge talenter søker 
seg til innlandet

de ettertraktede ungdommene 
med høy utdannelse, som job-
ber som trainee på Gjøvik og 
Raufoss. Hun ble ferdig med en 
master i innovasjon fra Høg-
skolen i Innlandet avdeling Lil-
lehammer i fjor. Nå arbeider 
hun 50 prosent i Total Innova-
sjon Sintef og 50 prosent i Gjø-
vikregionen Utvikling. Etter 
nyttår skal hun være trainee 
ved Sykehuset Innlandet på ho-
vedkontoret i Brumunddal.

Som trainee har 27-åringen 

blant annet vært ansvarlig for å 
opprette Boost Bar – et møte-
sted for gründere, studenter og 
privat næringsliv i Gjøvik-om-
rådet. Målet er at møtestedet 
skal bli en fast del av innova-
sjonshuset som åpner på Mus-
tad i april – mai. 

en unik mulighet
– Fra mitt perspektiv er trainee-
ordningen en unik mulighet til 
prøve ut ulike bedrifter. Samti-
dig får jeg mye ansvar og mulig-

het til å påvirke, sier Gjerdevik. 
Hun var en av om lag 230 søker 
til trainee-programmet i fjor. 30 
av dem gikk videre til «finalen» 
på rådhuset på Hamar. Der del-
tok hun på en intens intervju-
runde med aktuelle medlems-
bedrifter. 

– Hvorfor burde flere bedrif-
ter bli med på trainee-ordnin-
gen?

– Næringslivet i Gjøvik er re-
lativt homogent. Vi vet at inno-
vasjonsgraden i en bedrift kan 
stige mange hundre prosent 
hvis man får en mindre homo-
gen arbeidsstokk, svarer Gjer-
devik. Samtidig er hun overbe-
vist om at traineene kan bidra 
til å utfordre vedtatte «sannhe-
ter» og tilføre sårt tiltrengt 
kompetanse. 

Den tredje traineen i indus-
triparken på Raufoss er Anders 
Svenskerud Bækkedal fra Hed-
mark. Han jobber med robotikk 
og automasjon ved avdeling for 
produksjonsteknologi på Sin-
tef. Til våren skal han videre til 
Topro på Gjøvik.

Kostbart å la være
– Gjøvik-regionen har bare fire 
trainees i år, mens Hamar har 
ti. Hvorfor er det så stor for-
skjell?

– Det er vanskelig å si, men 
det brenner visst mer hos be-
drifter i Oppland enn i Hed-
mark, svarer Ingvild Bergersen, 
traineeansvarlig hos Trainee 
Innlandet, halvt for spøk. Man-
ge Opplands-bedrifter hun har 
vært i kontakt med svarer at de 
gjerne skulle ansatt en trainee, 
men at det ikke nytter fordi de 
har det så brenntravelt.

– I dag må bedrifter skille seg 
ut for å få tak i riktig kompetan-
se. Det koster tid og penger å 
rekruttere talenter, men på sikt 
tror jeg det koster mer for dem 
som ikke tar investeringen. Da 
havner de unge talentene hos 
våre medlemsbedrifter i stedet, 
smiler Bergersen. 

Siste skudd på stammen
Hun påpeker at hensikten med 
trainee-ordningen både er å re-
kruttere høyt utdannet perso-
nell med tanke på fast ansettel-
se og til spesielle prosjekter. 

Et av de siste skuddene på 
stammen er Horisont miljøpark 
på Gjøvik. Renovasjonsbedrif-
ten har nettopp blitt medlem i 
Trainee Innlandet, fordi de øn-
sker å bruke en trainee til et di-
gitaliseringsprosjekt, i samar-
beid med Glør på Lillehammer 
og Sirkula på Hamar.


