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50.000
ansatte

1.830
bedrifter

15.000
deltakere

150
årlige seminarer

260
engasjerte ledere

26
fagråd

Medlemmer Møteplass Engasjement

NiT i tall



Kommersialisering 
av teknologi

Tilgang på relevant
kompetanse

Nye grønne 
løsninger

1.000 teknologi-
bedrifter med 20.000 
ansatte innen 2025

Få riktig kompetanse til 
å komme og bli i 

regionen vår

Sørge for at næringslivet i 
regionen ligger i front på 

grønn omstilling

NiTs strategiske satsningsområder



Trondheim Opportunity
Hva?
 Trondheim Opportunity er et ettåring mentor- og lederutviklingsprogram 

for 20 høyt kvalifiserte innvandrere som ønsker jobb i tråd med utdanning 
og ambisjoner (etter modell fra Bergen Opportunity)

Hvorfor?
 Sikre tilgang på relevant kompetanse for nærings- og arbeidslivet i regionen
 Sikre økt mangfold for å skape positiv vekst
Samarbeidspartnere (treårig prosjekt):
 Næringsforeningen i Trondheimsregionen
 Trondheim kommune
 Trøndelag fylkeskommune
 NAV Trøndelag



Trondheim Opportunity
Forutsetninger for å delta:
For menteene:
 Høyere utdanning (min. bachelor eller fagbrev)
 Behersker norsk muntlig
 Ambisjoner om å ta sentrale posisjoner i nærings- og arbeidslivet
 Ønsker å være rollemodell for andre med innvandrerbakgrunn

For mentorene:
 Ledende posisjon i næringsliv eller offentlig sektor (personalansvar) 
 Nettverk
 Bransjekunnskap
 Motivasjon



Trondheim Opportunity
Program:
 Mentor-/menteesamtaler
 Felles samlinger (første samling: 5. oktober)
 Faglige samlinger for menteene (ledelse, kommunikasjon, 

presentasjonsteknikk, norsk arbeidsliv og bedriftskultur, lover og regler, etc)

 Senter for Ledelse AS bistår med utvelgelse, matching og gjennomføring av 
mentorprogrammet

 Vi fikk 54 søknader om å bli mentee - og 52 om å bli mentor
 Vi er i gang – første samling for menteer ble gjennomført 20.9, og for 

mentorer 22.9. Dette blir bra!
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