Litt om Midtnorsk Opplæring AS
Midtnorsk Opplæring AS (MNO) er et
flerfagligopplæringskontor som ble startet
i 1997. Kontoret fungerer som bindeledd
mellom arbeidsgiver og ungdom som ønsker
lærlingplass.
Vår hovedsatsning er i dag primært fag
områdene Teknikk og industriell produksjon,
Bygg- og anleggsteknikk, Elektrofag samt
Service- og samferdsel. Vi vil imidlertid alltid
tilpasse oss slik at vi kan påta oss opp
læringsansvaret for lærlinger innenfor de fag
som til enhver tid eksisterer i vår region.

Vår målsetning
Midtnorsk Opplæring har som målsetning å gi lærlingene som søker til våre
bransjer de beste muligheter for god
opplæring, slik at de blir dyktige fagarbeidere og positive medarbeidere. 
For å nå dette målet bruker
opplæringskontoret godkjente
lærebedrifter, som tilbyr en læretid fylt
av mening og kvalitet.

Våre ansatte
Vidar Harsvik
Daglig leder
Teknikk og industriell
produksjon

Kjersti Snoen Haugen
Kontormedarbeider

Monica Brandås
Fagkonsulent
Service- og samferdsel.
Bygg og anleggsteknikk

Børge Midtsand
Fagkonsulent
Elektrofag

Bli lærebedrift!
Midtnorsk Opplæring har mange lærebedrifter, men vi
er alltid på utkikk etter flere. Som medlem får du mulig
heten til å være med å rekruttere og lære opp flinke fagfolk, tilpasset behovet i din bedrift og bransjen generelt.
Dette sikrer rekruttering til din bedrift og bransje!

Vi som opplæringskontor kan tilby
• Skrive lærekontrakt og være juridisk ansvarlig
gjennom læretiden
• Sørge for at bedriftene får lærlingetilskudd for hver 		
lærling
• Tilgang til elektronisk opplæringsbok, som forenkler 		
dokumentasjonen
• Bistand til rekruttering av lærlinger
• Oppfølging av lærlingen ute i bedrift og etterse at opp		
læringen skjer etter gjeldene lover og regler
• Tilbyr kurs til lærlinger og instruktører
• Hjelp hvis det oppstår problemer i læreforholdet
• Hjelp ved tilleggs teori og oppmelding til eksamener
• Melde lærlingen opp til fag- og svenneprøve etter endt
opplæring

Ansvarsområder
Opplæringskontoret er bedriftens
samarbeidspartner i hele lære
perioden. Gjennom jevnlig kontakt
og oppfølging vil vi ivareta lærlingens
interesser på best mulig måte.
Bedriften har arbeidsgiveransvaret
for lærlingen. I tillegg har bedriften
ansvaret for den praktiske opplæring
en i henhold til godkjent læreplan
i det aktuelle lærefaget.
Opplæringskontoret opptrer som
bedriftens representant ovenfor
fylkeskommunen. Vi administrerer og
tar ansvaret for fagopplæringsordningen på vegne av våre medlemsbedrifter.

Ta ansvar for
rekrutteringen
– bli lærebedrift!

BILFAGET ER MER ENN BARE BIL!
Vi er en komplett lærebedrift for bilfaget
og tilbyr læreplasser i flere avdelinger.
• Bilmekaniker
• Karosseriarbeider
• Lakkerer
• Deleekspeditør

Lønn
Uansett hvilket yrkesfag du velger, kan du regne med en
spennende jobb – og lønn allerede under læretiden.
Utstyrt med fag- eller svennebrev utdanner du deg
kanskje til for eksempel ingeniør, innenfor et fagfelt som
venter på nettopp deg.

Lærling
Argumentene for å bli lærling er mange og gode. Når du
er lærling, kombinerer du teori og praksis. Du får opp
læring av erfarne arbeidskollegaer og er tett på arbeids
livet. Normalmodellen for en yrkesfaglig utdannelse er
2 år i skole og 2 år i bedrift som lærling.

Lærekandidat
Som lærekandidat har du arbeidsoppgaver og får opp
læring innenfor et begrenset antall kompetansemål fra
læreplanen i faget du har tegnet kontrakt i. Lærekandidaten skal skrive en opplæringskontrakt med bedriften,
og får opplæring etter en individuell opplæringsplan.
Målet er en mindre omfattende prøve enn fag- og
svenneprøve. Dette kalles kompetanseprøve og
gjennomføres mot slutten av læretiden.

Lærling som voksen?
Du kan også bli lærling i voksen alder. Vanligvis tilbringer
man da to år som lærling i bedrift for så å gå opp til
praktisk prøve. Mulighetene er mange – ta kontakt med
oss for informasjon og hjelp til å komme videre!

Vg1: Bygg- og anleggsteknikk
Utdanningsprogrammet omfatter produksjon, oppføring,
ombygging og vedlikehold av bygninger og anlegg med
tilhørende tekniske installasjoner. Vil du være med på å
skape og ta vare på samfunnets verdier?

e spor etter deg i form av

Ønsker du å sette synlig

flotte

bygg, veier og broer, uteområder og anlegg?
Da kan Bygg- og anleggsteknik
k være noe for deg!

Ønsker du å:
Lære et yrke på en spennende måte?
Opparbeide deg arbeidserfaring?
Få lønn for å lære?
Bli en fagarbeider?
Bli ettertraktet i arbeidsmarkedet?
Få være med å skape god norsk kvalitet i Norge?

Lillerønning er et godt valg som lærebedrift. Vi har lang erfaring.
I 30 år har vi i snitt hatt èn lærling i bedriften hvert år.
Fag:
Trevare- og bygginnredningsfaget
CNC-operatørfaget

www.lilleronning.no • kontor@lilleronning.no • Kotsøy – 7387 SINGSÅS • Tlf. 72 43 60 60
VINDUER OG BALKONGDØRER

SKREDDERSØM AV INNREDNING
TIL KONTOR, OFFENTLIGE BYGG,
NÆRINGSBYGG, SKIP OG OFFSHORE.

Vg2 Byggteknikk
– Tømrerfaget
– Betongfaget
Vg2 Treteknikk
– Trevare- og bygginnredningsfaget

Vg1: Elektrofaget
Utdanningsprogrammet fører til et mangfold av yrker for
installasjon og vedlikehold av elektriske og elektroniske
systemer. Logisk tenkemåte og kreativitet er viktig, både
for å kunne løse konkrete oppgaver og for å utvikle nye
produkter. Vil du vite hva som skjuler seg inne i en PC,
forsterker, TV, vaskemaskin eller et sikringsskap?

Er du interessert i ny teknologi eller i install

asjon og
vedlikehold av elektriske eller elektroniske systemer?
deg!
Da kan Elektrofag være noe for

Vg2 Data- og elektronikkfaget
– Dataelektronikerfaget
– Produksjonselektronikerfaget
– Telekommunikasjonsfaget
– IKT Servicefag
Vg2 Automatiseringsfaget
– Automatiseringsfaget
Vg2 IKT Servicefag

Vi har et godt
samarbeid med
MNO.
Lærlingene får god oppfølging av
det faglige via e-skolen. De får godt
teoretisk påfyll via e-skolen, og det
er til god hjelp for oss, da vi i en
hektisk hverdag har mye fokus på
det praktiske og utførelsen av godt
håndverk.
Fordelen med å være medlem av et
opplæringskontor er at de tar seg av
«papirmølla», og vi kan fokusere på
det faglige/utførelse av håndverk.
Kjetil Steen
Orkdal Installasjon AS

– IKT Servicefag
El-tavler til alle bruksområder

Private • Industri
Maritimt • Offshore

solutions electro installasjoner
Tlf. 400 6740 - post@elpro.no - www.elpro.no - 7318 Agdenes

7300 Orkanger • Tlf. 72 47 13 50
www.elseko.no

Vg2 Elenergi
– Elektrikerfaget
– Elektroreparatørfaget
– Energimontørfaget
– Energioperatørfaget
– Tavlemontørfaget

Støren/Ålen - Tlf. 72 43 80 35 - www.gauldalnett.no

Vg1: Elektrofaget

Fornybar
energi for
et bedre
samfunn
TrønderEnergi Kraft AS
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I CAVERION TAR
VI LÆRLINGER
PÅ ALVOR

Caverion Norge AS
Avd. Orkanger
Tlf: 72 47 17 14
www.caverion.no

Våre beste fagfolk har gått i læra,
og de er i dag blant de som bidrar
betydelig til Caverion sin verdiskapning. Mange er i dag ledere og
prosjektledere. Hos oss er lærlinger
en investering for fremtiden!
Caverion er Norges ledende totalentreprenør som leverer innovative
og bærekraftige løsninger innen alle
tekniske fag. Som lærling hos oss drar
du nytte av at vi er et europeisk selskap
som leverer både service- og prosjektoppdrag. Vår avdeling på Orkanger har
lærlingeplasser innen elektro, rør, kjøle
og ventilasjon, telecom og dataelektroniker.
Caverion_185x95_Wikan_lærling-081014.indd 1
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GOD ENERGI TIL FOLK

Vi har til enhver tid
behov for dyktige
fagfolk

E-post: post@el-co.no
Tlf. 71 66 46 30 • Mob. 911 65 564

Vg1: Service- og samferdsel
Utdanningsprogrammet fører fram til yrker i et bredt
spekter av servicebransjer, fra salgsyrket til
transportnæringen. Kan du tenke deg å jobbe med
kundebehandling?

Ønsker du å være bedriftens ansikt utad?
re noe for deg!
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Da kan Service og

Vi begynte å bruke Midtnorsk
Opplæring AS da vi tok inn
vår første lærling, og er veldig fornøyde.
Midtnorsk Opplæring AS
sørger for at vi og lærlingene
våre får den oppfølgingen vi
trenger.
Mvh.
Øyvind, Sport 1

Sammen tar vi vare på det du er glad i

Tlf. 72 48 37 00 • www.hamos.no

Følg oss på
Facebook!

Vg2 Salg, service og sikkerhet
– Salgsfaget
– Kontor og administrasjonsfaget
– Logistikkfaget

Vg1: Teknikk og
industriell produksjon
Utdanningsprogrammet fører fram til yrker innen teknisk industri,
skipsindustri, tekoindustri, bilindustri, kjemisk prosessindustri og
i oljebransjen. Ønsker du å arbeide med teknikk og mekanikk?

Er du interessert i maskiner og kjøretøy?
ell produksjon
Da kan Teknikk og industri
være noe for deg!

Vi har hatt et langt og godt
samarbeid med MNO, og de
har bistått oss med lærlinger
i fagene plate/sveis og CNC-operatør.
Det er betryggende å ha MNO i ryggen, og
vi setter pris på deres jevnlige oppfølging
av våre lærlinger.
Vi håper å fortsatt dra nytte av deres
kompetanse også i fremtiden.
Med vennlig hilsen
Geir Stavnes
A/S Delprodukt

Vi er opptatt
av god
rekruttering
til bilbransjen

www.storenbilsenter.no
post@storenbilsenter.no
Telefon 72 43 11 12

Vg2 Kjøretøy
– Bilfaget lette kjøretøy
– Bilfaget tunge kjøretøy
– Reservedelsfaget
– Bilskadefaget
– Billakkererfaget
– Motorsykkelfaget
Vg2 Arbeidsmaskiner
– Anleggsmaskinmekanikerfaget
– Landbruksmekanikerfaget

AutoMester
+ Berkåk bil

Aldri uten bil

Leiebil etter ønske

Berkåk bil.indd 1

3 års garanti
På deler

berkåk bil As

Tlf 72 42 75 90 • berbil@loqal.no
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Vg1: Teknikk
og industriell
produksjon

Vg2 Industriteknologi
– CNC-maskineringsfaget
– Industrimekanikerfaget
– Industrirørleggerfaget
– Platearbeiderfaget
– Sveisefaget
– NDT-kontrollørfaget
– Industrimontørfaget
– Polymerkomposittfaget
– Produksjonsteknikk
Vg2 Kjemiprosess
– Kjemiprosessfaget

Tlf. 72 48 78 40 • E-post: fannrem@a-k.no

- en partner for fremtiden

OUR

PRODUCT

CARBOREX HIGH QUALITY SILICON CARBIDE
GRAINS & POWDERS
CRUSHED, PROCESSED AND TAILORED FOR A
VARIETY OF APPLICATIONS

WASHINGTON MILLS
www.washingtonmills.no

Jobb i
Felleskjøpet!

Vi er med på å utdanne landbruksmekanikere, produksjonsmedarbeidere,
lærlinger innenfor næringsmiddelindustri og elektro samt, selgere til
Felleskjøpets butikker.
De aller fleste lærlinger i Felleskjøpet får tilbud om fast stilling etter endt læretid og
du får unik kompetanse fra en av Norges største bedrifter!

Byveien 10, 7300 Orkanger
Tlf. 72 48 82 00 – Faks 72 48 83 00
www.elkem.no / www.elkem.com
Produsent av Silisium, Microsilica® og Kraft

Tlf.: 03520
www.felleskjopet.no/jobb

Veien videre etter fagbrevet
Teknisk fagskole
Med fagbrev eller svennebrev kan du gå videre på
fagskole eller ta høyere utdanning ved høyskole eller
universitet. Teknisk fagskole er en yrkesrettet utdanning
som bygger på videregående opplæring, og er ofte tilrettelagt slik at du kan ta utdanning samtidig som du er
i jobb. Ved fagskolen kan du også oppnå mesterbrev.

Y-veien:
Dersom du har fag- eller svennebrev i et relevant lære
fag, er det mulig å søke opptak til enkelte universi
tets- og høyskolestudier uten generell studiekompetanse. Dette kalles Y-veien og er mest vanlig innen
ingeniørstudier, men tilbys også i andre fag.

Studiekompetanse:
Sør-Trøndelag fylkeskommune tilbyr alle som har bestått
fagprøve, plass på påbygging til generell studiekompetanse. Dette tilfredsstiller studiekompetanse for inntak
på høyere utdanning.

Ønsker du som bedrift å ta
del i fagopplæringen og bli
opplæringsbedrift?
Følg oss på
Facebook
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Midtnorsk Opplæring AS
Løkkenveien 208
7332 Løkken Verk
Tlf. 72 49 70 70
E-post: post@mno.no

Midtnorsk Opplæring kan blant annet
hjelpe deg med:
• Å søke godkjenning
• Administrativt arbeid
• Lærekontrakt
• Oppfølging og kvalitetssikring av
opplæringen for lærling og bedrift
• Instruktørkurs

