
 

 

Utlysning av en trainee-stilling tilknyttet Nome kommunes «KRAFT-prosjekt» 

 

Nome kommune lyser ut en ledig trainee-stilling med en varighet på 10 mnd. Stillingen 
er tilknyttet Nome kommunes og Universitetet i Sørøst Norges deltakelse i EUs 
Interreg-prosjekt;  «CUPIDO/KRAFT». https://northsearegion.eu/cupido/ 
 
KRAFT er et 3-årig internasjonalt prosjekt som skal bruke kultur og kulturarv som 
ressurs for å skape arbeidsplasser, fortjeneste og tilhørighet. Målet er 5 nye små og 
mellomstore bedrifter innenfor kultur og kulturarv. KRAFT skal utvikle og ta i bruk nye, 
forskningsbaserte metoder for å koordinere arrangementer, selge og markedsføre 
kulturprodukter, slik at produsentene kan utvikle sine kulturbedrifter på en 
bærekraftig måte. Med i prosjektet er også kommuner fra andre land i Nord-Europa.  
 
Traineen skal være med og utrede hvordan VR/AR kan benyttes som metode for kommersielle 

aktører, for å utvikle salgbare produkter for et betalende marked. Grunnlaget er kultur, 

kulturarv og naturarv ved Telemarkskanalen i Nome. Traineen vil jobbe selvstendig i team, og i 

tett samarbeid med Nome kommunes prosjektleder, og under veiledning fra Universitetet i 

Sørøst-Norge. Prosjektet er partner i EU Interreg og arbeidsspråk er norsk og engelsk. 

 Ansvar og arbeidsoppgaver:  

• Utarbeide skriftlig og visuell kommunikasjonsplan på norsk og engelsk. 
• Utrede/kartlegge bruk av VR/AR som metode for å videreutvikle 

kulturarv/næringer. 
• Bistå kommersielle aktører med å teste nye kulturprodukter i markedet. 

  

Kvalifikasjoner:  

• Relevant utdanning (f.eks markedsføring, IT-studier, reiseliv, kulturstudier).  
• God til å kommunisere med ulike målgrupper.  
• Må kunne skrive godt på engelsk. 
• Høy digital kompetanse. 
• Forståelse for og kjennskap til visuell kommunikasjon. 
• Kjennskap og erfaring med bruk av VR/AR er en fordel.  

  

Personlige egenskaper:  

https://northsearegion.eu/cupido/


• Kreativ, med evne til å jobbe strukturert og målrettet innenfor prosjektets 
rammer. 

• Utadvendt, engasjert og positiv til mennesker og nye ideer. 

 
 

Det er ønskelig med oppstart i mars 2020. Dersom du holder på å avslutte en 
master/bachelorgrad i løpet av våren 2020 kan en overgangsløsning diskuteres. Noe 
reisevirksomhet må beregnes.  
 
Stillingen finansieres dels av Telemark Fylkeskommune og Nome kommune, med en lønn på 
300.000 NOK.  
Kortfattet søknad sendes innen onsdag 26. februar til anne.g.sturod@usn.no   
 
For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med prosjektleder for KRAFT, Marit Svalastog, 
97629884/marit@sa-ho.no eller sjef for samfunnsutviklingsetaten/assisterende rådmann i 
Nome kommune, Eva Rismo, 91719054/eva.rismo@nome.kommune.no. 
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