
INTERNSHIP
Sjømatseminaret på Skjervøy 6. september 2016

«Fremtida ligger i havet – i Nord- Troms»

http://ntss.no/bannerclick.php/28330


 NTSS er et samarbeidsprosjekt mellom Nord-Troms 

kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, 

Storfjord og Lyngen.

 Nord-Troms Regionråd står som eier, og Troms 

Fylkeskommune er inne med prosjektmidler.

 NTSS er i alle kommunene, men administrasjonen ligger 

på Storslett.



 Arbeider for å gi befolkningen et fleksibelt og 

tilrettelagt tilbud innenfor høgere utdanning i 

regionen.

 Skal styrke samfunns- og næringsutviklingen i 

regionen ved å gi utdannings- og kurstilbud 

som kan bidra til å rekruttere, videreutvikle og 

beholde kompetent arbeidskraft.



Hva er internship?

Ordning hvor bedrifter kan engasjere 

studenter til å utføre ulike arbeidsoppgaver 

Ekstra arbeidskraft for bedriften

Ledd i rekrutteringsarbeidet

Tilgang på fersk og relevant kompetanse



Hva er internship?

 Studenten tar del i daglige 
gjøremål og arbeider med 
relevante oppgaver

 Opphold i 1- 6 måneder,  
(f. eks sommerjobb)

 Stillingsstørrelse etter 
bedriftens behov

 Eneste utgift = lønn til 
studenten

 Lav terskel for deltakelse

Fotokilde: Båtmagasinet



Fordeler for bedriften

 Bedriften blir 
synliggjort

 Får fersk kompetanse

 Studenten kan tilføre 
bedriften noe nytt

 Rekruttering

 Får prøvd ut 
potensielle ansatte



Fordeler for studenten

 Får brukt teorien i praksis

 Får praktisk erfaring

 Får relevant 
arbeidserfaring

 Nettverk i næringslivet

 Dypere forståelse for 
fagene

 Mulighet for jobb etter 
studieneFoto: Mariann Agledahl



SKA – Senter for karriere og arbeidsliv

Senter for karriere og arbeidsliv har en 

koordinerende rolle mellom fagmiljø, 

studenter og samfunns- og arbeidsliv.

Senteret er en inngangsport til UiT for 

arbeids- og næringsliv, organisasjoner og 

myndigheter.



Hvordan få i gang internship?

 Kontakt SKA eller NTSS

 Markedsføring og 

utlysning av internship 

blant studenter ved 

UiT

 Utvelgelse og intervju

 Bedriften tilsetter
Foto: Linda Næsfeldt



Etter internship …

 Videre samarbeid 
mellom student og 
bedrift?

 Master eller bachelor 
oppgave tilknyttet 
virksomheten?

 Nye ideer, nye 
synsvinkler -utvikling 
av bedriften?

Fotokilde: Sjømat Norge



Referanse
Artikkel på www.ntss.no

« Studenten bidro med kunnskaper 

bedriften manglet i forbindelse med 

oppstart av nytt resirkuleringsanlegg. 

Studenten hadde god peiling på slike 

systemer. Operatørene bruker henne faktisk 

ennå som rådgiver».
Helge Hovrud, Skardalen Settefisk AS



Kontaktinfo

https://uit.no/ska

www.ntss.no
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