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Argentina
Australia
Austria
Azerbaijan
Belarus
Belgium
Bosnia and
Herzegovina
Botswana
Brazil
Canada
China
Colombia
Croatia
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Ecuador
Egypt
Estonia
Finland
France
Gambia
Georgia
Germany
Ghana
Greece
Hungary
Iceland
India
Iran
Ireland
Israel
Italy
Jamaica
Japan
Jordan
Kazakhstan
Kenya
Korea
Latvia
Lebanon
Liberia
Lithuania
Macedonia
Malaysia
Malta
Mexico
Mongolia
Montenegro
Netherlands
Nigeria
Norway
Oman
Pakistan
Panama
Peru
Philippines
Poland
Portugal
Qatar
Romania
Russia
Serbia
Sierra Leone
Slovakia
Slovenia
Spain
Sri Lanka
Sweden
Switzerland
Syria
Tajikistan
Tanzania
Thailand
Tunisia
Turkey
United Arab
Emirates
Ukraine
United Kingdom
USA
Uzbekistan
Vietnam
West Bank
Zambia
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IAESTE kan skaffe din bedrift høyt kvalifiserte utenlandske studenter til jobber av varierende
lengde. Vårt nettverk dekker alle felt innen arkitektur, teknologi og realfag, og studenter velges
ut etter hvilke preferanser dere har.
IAESTE er en internasjonal organisasjon som
utveksler teknologi- og realfagstudenter over hele
verden. Vårt primære mål er å gi teknologistudenter
muligheten til å tilegne seg praktisk erfaring i et
annet land, og samtidig oppnå økt forståelse og
samarbeid på tvers av landegrenser. Siden 1948
har rundt 300 000 studenter blitt utvekslet verden
over. På disse årene har IAESTE rukket å etablere et
verdensomspennende nettverk som omfatter mer enn
1150 utdanningsinstitusjoner. IAESTE skaffer jobber
i Norge til utenlandske studenter, og til gjengjeld gir
vi norske studenter muligheten til praktisk erfaring
gjennom en IAESTE-jobb i utlandet. Vi sender like
mange norske studenter ut, som vi mottar utenlandske
studenter.

”En sommerjobb gjennom IAESTE gir
verdifull erfaring som vi ser etter når vi
rekrutterer de beste hodene til å løse
morgendagens utfordringer”
- Eivind Reiten
Tidl. konsernsjef i Hydro
Hvorfor ansette en IAESTE praktikant?
Bli med på vårt utvekslingsprogram og gi bedriften
din tilgang til verdens største kontaktflate for
teknologi- og realfagstudenter. En IAESTE praktikant
kan tilføre bedriften din arbeidskraft, kompetanse,
språkkunnskaper og muligheten til å opprette nye
internasjonale kontakter. Hvis bedriften din leter
etter en høyt kvalifisert student i et spesielt fagfelt,
er sannsynligheten høy for at IAESTE kan finne
den rette for dere.

IAESTE finner den rette
IAESTE gjør sitt ytterste for å finne den rette studenten
til bedriften din. Dere spesifiserer arbeidsperiodens
start og varighet, samt krav til kvalifikasjoner og
språkkunnskaper. Den ene studenten som nomineres
til jobben må selv skrive en søknad til dere, noe
som gir dere mulighet til å bli kjent med han/henne
før ansettelse. Hvis dere mener at kandidatens
kvalifikasjoner ikke er tilfredsstillende vil vi forsøke å
finne en ny kandidat.
IAESTE-praktikanter er kvalifisert for jobben
Siden Norge er et populært land blant utenlandske
studenter får vi som regel mange søkere til den jobben
du ønsker besatt. IAESTE nominerer studenter på
grunnlag av karakterer, tidligere erfaring og motivasjon.
Bedriften kan selv bestemme hvilket land
studenten skal komme fra
Er dere et internasjonalt selskap kan dette, med
tanke på framtidig ansettelse, være en effektiv måte å
rekruttere studenter i de landene dere har avdelinger.
Slik kan dere sikre studenten god opplæring i Norge
og eventuelt forlenge arbeidsperioden i landet der dere
er representert. Derfor gir IAESTE dere muligheten
til å spesifisere hvilket land dere ønsker å ta inn en
praktikant fra. Det er imidlertid lettere for oss å finne
en god kandidat dersom vi kan tilby jobben i flere land.
Internasjonale impulser
Forskjellige land har ulike arbeidsmetoder og måter
å løse problemer på. Studenten dere ansetter vil
kunne bidra til nytenkning og perspektivendring ved
å tilnærme seg et problem på en annen måte enn
norske arbeidstakere ville ha gjort.
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Arbeidsperiode
En IAESTE-jobb kan vare fra 6 uker til 18 måneder.
Jobben kan begynne og slutte når som helst
på året. De mest populære jobbene er de som
finner sted mellom mai og oktober. Ettersom
semesterordningene er forskjellige fra land til land,
kan vi hente inn arbeidskraft også ellers i året.
Det er også mulig å tilby studenten fast ansettelse
etter endt arbeidsperiode, noe flere av våre
deltakende bedrifter har hatt suksess med tidligere.
Kostnader
IAESTE har satt krav til en minstelønn, men ønsker
dere å øke lønnen utover dette vil det sannsynligvis
føre til større rift om jobben. Praktikanten må
betale 10-30 % skatt til den norske stat i henhold til
avtaler mellom Norge og praktikantens hjemland.
Fribeløpet som gjelder for norske arbeidstakere,
gjelder ikke IAESTE-praktikantene. Feriepenger
utbetales sammen med siste lønning. Ettersom
praktikanten regnes som norsk arbeidstaker, må
bedriften betale arbeidsgiveravgift.
Minstelønn
Bedriften skal betale praktikanten lønn. IAESTE
har satt en minstelønn for studenter arbeidende
i Norge. Denne minstelønnen er 16 000 NOK pr.
måned.
I tillegg til studentens lønn må bedriften betale et
administrasjonsgebyr på NOK 3700 per student til
IAESTE. Dette gebyret fungerer som et depositum,
dvs. at dersom bedriften kansellerer jobben, får
de ikke igjen beløpet. For å få igjen beløpet,
må det være grunner IAESTE kan klandres for.
Administrasjonsgebyret skal innbetales i 1. kvartal.

IAESTE NORGE

IAESTE Norge har hovedkontor i SiTs
(Studentsamskipnaden
i
Trondheim)
lokaler, i tillegg har vi studentdrevne
lokalkomiteer ved alle landets universiteter.
Årlig sender IAESTE Norge mellom 50 og
100 norske studenter ut på IAESTE-jobb i
utlandet, noe vi har gjort i over 60 år. Antall
utreisende norske studenter er avhengig
av hvor mange utenlandske studenter
IAESTE Norge formidler til norske bedrifter
og institusjoner.

Reserved offer
Hvis dere allerede har kontakt med en bestemt student
som dere ønsker å ansette gjennom IAESTE, kan
dette gjøres som «reserved offer». For reserved offer
er administrasjonsgebyret NOK 5000 per student.
IAESTEs ansvar
IAESTE følger opp hver bedrift og student som
deltar i utvekslingsprogrammet. Vi tar hånd om alle
formaliteter i forbindelse med utvekslingen:
• Oppholds- og arbeidstillatelse
• Finne bolig
• Helse- og skattemyndigheter
I tillegg arrangerer vi et omfattende sosialt program for
våre utenlandske praktikanter om sommeren.
IAESTEs mottaksprogram
I sommerferien ansetter IAESTE sommer-sekretærer
i de byene vi har lokalkomiteer. Deres oppgaver
er å støtte praktikantene, samt å være IAESTEs
kontaktperson for bedriften under arbeidsoppholdet.
Sommersekretærene arrangerer sosiale aktiviteter
for praktikantene, alt fra grilling i parken til lengre
helgeturer.
IAESTE tilbyr praktikantene å delta på ulike
arrangementer i løpet av sommeren og utover høsten.
En ukes tur til Lofoten og en weekend med rafting og
brevandring i området rundt Skjåk, er fast hvert år. Vi
tilbyr også storbyweekender, men byer varierer fra år
til år.
Målet med mottaksprogrammet er at praktikantene
skal bli kjent med hverandre, og få innblikk i hva
Norge kan tilby av natur og kultur. Gjennom dette gir
vi praktikantene en sosial ramme rundt oppholdet i
Norge.
Utenom sommersesongen har vi mottaksprogramansvarlige i lokalkomiteene som har samme oppgaver
som sommersekretærene.
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Veiledning til utfylling av Agreement

13:
Field of study
Ønsket studieretning
som for eksempel
kjemi, maskin e.l.
Listen over offisielle
fagfelt finner du på
baksiden av denne
brosjyren.
15:
Level of study
Hvilken grad som er
ønskelig og hvor langt
studenten skal ha
kommet på sitt studie.
Det er fullt mulig å krysse
av for flere alternativer.

Vi understreker at en presis og fyldig utfylling av Agreementen er viktig. Agreementen er IAESTEs grunnlag
for å nominere riktig student til jobben.
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19:
How many
traineeships can
the company offer
Hvor mange
IAESTE-praktikanter
bedriften tilbyr
den type jobb
som er beskrevet i
Agreementen.
20:
Type of work offered
Her gis det en så
utdypende beskrivelse
av arbeidsoppgavene
som mulig. Den skal
gis på engelsk, og
hvis ønskelig kan vi
være behjelpelig med
oversettelse.
22:
Type of training
Generell beskrivelse av hvilken type arbeid
praktikanten skal utføre.

23:
Work period
Vi minner om at lengden på et IAESTE-opphold skal være
mellom 6 uker og 18 måneder.

Fagfelt
Dekker alle tekniske og naturvitenskaplige fagområder og utdanningsnivåer.
Kategori
Alt fra manuelt produksjonsarbeid til avanserte forskningsoppgaver.

Offisielle fagfelt
 Aeronautic Engineering
 Agriculture
 Aqua culture
 Architecture

Varighet
6 uker til 18 måneder.

 Biology
 Biomedical engineering

Lønn
Minstelønn er NOK 16.000 per måned.

 Biotechnology
 Business Studies

Bedriftens ansvar
Finne arbeidsoppgaver som gir praktikanten relevant erfaring.
Betale lønn og feriepenger. Feriepenger utbetales sammen med siste lønning.
Betale arbeidsgiveravgift. Praktikanten er for norsk arbeidstaker å regne.
IAESTEs ansvar og retningslinjer
Vi minner om at vi i IAESTE tar oss av mye av det praktiske rundt oppholdet til praktikanten. Det
kreves derfor liten ekstra innsats fra bedriftens side for å ansette en IAESTE-praktikant i forhold
til å ansette en norsk student.
IAESTE legger vekt på at utvekslingen skal gi rikt utbytte for studenten og bedriften. Kandidatene
til jobbene vurderes nøye, slik at de tilfredsstiller bedriftens krav på best mulig måte.

 Chemistry
 Civil Engineering
 Education
 Electrical engineering
 Environmental
engineering
 Food Science
 Geoscience
 Industrial engineering
 IT
 Mathematics

”Vi har engasjert studenter via IAESTEs utvekslingsprogram og vi har vært
veldig fornøyde med dem. Deres teoribakgrunn og faglige forståelse har
vært av meget høy kvalitet.”
- Kristina Dahlberg
Senior Consultant Recruitment, DNV

 Material Science
 Mechanical engineering
 Media and art
 Offshore
 Physics

International Association for the Exchange of
Students for Technical Experience
IAESTE Norge
SiT
Postboks 2460 Sluppen
7005 Trondheim
Telefon: 73 59 32 57
Faks: 73 59 32 33
E-mail: norway@iaeste.org

IAESTE Oslo
Postboks 1048, Blindern
0316 Oslo
Telefon: 22 85 50 69
E-mail: oslo@iaeste.no

IAESTE Trondheim
SiT
Postboks 2460 Sluppen
7005 Trondheim
Telefon: 73 59 10 15
E-mail: trondheim@iaeste.no

IAESTE Bergen
Realfagsbygget
Allégaten 41
5007 Bergen
Telefon: 55 58 27 56
E-mail: bergen@iaeste.no

IAESTE Stavanger
UiS-Kjølv Egelands Hus
4036 Stavanger
Telefon: 51 83 23 31
E-mail: stavanger@iaeste.no

IAESTE Ås
Postboks 1204, UMB
1432 Ås
Telefon: 64 96 63 77
E-mail: aas@iaeste.no

IAESTE Grimstad
UiA, Bluebox
Jon Lilletunsvei 9
4879 Grimstad
Telefon: 37 23 34 70
E-mail: grimstad@iaeste.no

IAESTE Tromsø
Realfagsbygget
Mat. nat.-fakultetet
9037 Tromsø
Telefon: 77 64 40 98
E-mail: tromso@iaeste.no

IAESTE Norge
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 Veterinary Science

