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Kandidat Helgeland søker trainee til

Mo
Industripark

Mo Industripark AS er et eiendoms- og
infrastrukturselskapet i en av landets
største industriparker. Hovedoppgaven til
MIP AS er å forvalte, utvikle og utføre drift av
eiendommer, infrastruktur, anlegg og utstyr,
samt tilrettelegge for nyetableringer og
markedsføre Mo Industripark som
etableringssted.
Mo i Rana er Nord-Norges tredje største by
og er i kraftig utvikling. Rana har et
verdensledende grønt industrimiljø, en god
miks av private og statlige arbeidsplasser,
eget sykehus, jernbane og et stort
vekstpotensiale. De neste årene bygges det
storflyplass og FREYR skal etablere flere
battericellefabrikker. Vi vil gjerne ha deg med
på denne reisen!
Les mer om oss på mip.no og på vår
facebookside i tillegg til sidene til Rana
kommune.
Vi er i en rivende utvikling og søker etter en
kandidat med mastergrad (MSc) innen
bygg og vedlikehold eller tilsvarende, som
har god forståelse for økonomi og forretning.

Til stillingen er det nødvendig med kunnskap
innen avtaleverk, økonomiske beregninger
og forståelse for byggeprosesser. Praktisk og
relevant erfaring, for eksempel fra sommerjobb eller via praksis på studie er også et
pluss hos oss.
Vi tilbyr:
Jobb i en av Norges største industriparker
Spennende utfordringer i et konsern i
vekst og utvikling
Godt arbeidsmiljø og varierte
arbeidsoppgaver sammen med høyt
faglig kompetente medarbeidere
Konkurransedyktig lønn og gode
pensjons- og forsikringsordninger
Den rette kandidaten kan forvente seg en
innholdsrik hverdag med gode utviklingsmuligheter i et positivt og spennende
industrielt miljø.
Denne stillingen inngår i Eiendomsavdelingen til Mo Industripark AS.
Les mer om traineeordningen på:
kandidathelgeland.no

Som trainee i Kandidat Helgeland er du ansatt i samme bedrift i 1 år med muligheter for
fast ansettelse. Du deltar på et kompetanseprogram sammen med øvrige traineer.
Kompetanseprogrammet består av lederkurs, seminarer og opplevelse- og studieturer.
Traineeordningen Kandidat Helgeland er støttet av Nordland fylkeskommune.

Søknad, CV, attester og vitnemål sendes samlet i én PDF til post@kph.no innen 1. mars 2022

