
Langsiktig talentutvikling



Kobling av studenter og næringsliv står sentralt i Verdiskapingsstrategien



Eksempel: Indøkere velger oftere å flytte ut av Trøndelag1
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Antall Indøkere i Trondheim reduseres... ...og de fleste flytter til Oslo

1. Diplomundersøkelsen, Bindeleddet, 2002-2021
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Arbeidspraksis er en effektiv mekanisme for å koble studenter og bedrifter

1. Kandidatundersøkelsen, NTNU 2022

2. Internshipundersøkelsen, StudMatch 2021



Arbeidspraksis er det mest effektive virkemiddelet for å påvirke 
valg av fulltidsjobb

1. Kandidatundersøkelsen, NTNU 2022

2. Ekstern arbeidspraksis vil si arbeid utenfor NTNU (eks. Ikke studentassistent)

d

Kommentarer

1. Både arbeidspraksis og oppgavesamarbeid er 

effektive tiltak for å påvirke valg av fulltidsjobb

2. Arbeidspraksis peker seg ut som mest effektivt, 

særlig for sivilingeniørstudiene

3. Likevel mangler minst 45% av 

studenter ekstern arbeidspraksis i løpet av 

studiene2

Funn: Arbeidspraksis fører til flest jobbtilbud

Andel med tilbud om fulltidsjobb etter engasjement med næringslivet1

41%

Oppgavesamarbeid

24%

Arbeidspraksis



Langsiktig talentbygging krever…

…at vi klarer å tiltrekke og engasjere de riktige kandidatene tidlig

…at vi klarer å opprettholde relasjonen med studenten over tid

…at vi kan tilby interessante oppgaver tilpasset studentens kompetanse og interesse

…at studenten opplever en sosial tilhørighet og ser at han/hun vil trives

…at studenten ser spennende karrieremuligheter i regionen og får tilbud om fast jobb tidlig



TALENT TRØNDELAG
Prosjektskisse 2023-2025



Mål:

1. 1000 studenter får verdiskapende arbeid i regionen årlig

2. 25 % av disse velger å starte karrieren i regionen

3. Mekanisme for å hente tilbake talent senere i karrieren

Visjon:

Talenthovedstaden



Talent Trøndelag består av 3 hovedstrømmer

9

Gode studentprosjekt

Utvikling av gode, replikerbare prosjekter som gir verdi og gode opplevelser

Synlig trøndersk næringsliv

Markedsføring av Trøndelag og rekruttering av studenter til de gode 

prosjektene

Sosiale og faglige nettverk

Inkludere ambisiøse studenter i et Trøndelagsnettverk

Rammeverk for å enkelt realisere gode lokale initiativ

Synlig

næringsliv

Gode

student-

prosjekt

TALENT

TRØNDELAG

Sosiale og

faglige nettverk

1

2

3



Initiativ Hovedleveranser Innledende nøkkelaktiviteter

1. Prosjektskaperen: Verktøy for å enkelt sette opp gode 

studentprosjekt

2. Student-trainee: Et traineekonsept som løper gjennom studiet, 

integrert opp mot universitetet 

1. Bred behovsanalyse blant trønderske bedrifter

2. Prosjektskaperen: Pilotering og utvikling med partnerbedrifter

3. Student-trainee pilot: Havbruk

1. Markedsføring av studentstillinger i studentnære kanaler

2. Vise trøndersk næringsliv gjennom suksesshistorier

3. Samkjørte bedriftspresentasjoner for studenter

1. Utvikle teknisk løsning med landingsplattform og 

videredistribusjon

2. Etablere samarbeid med studentorganisasjoner

3. Utvikle bedriftspresentasjonskonsept

1. Nettverksordning for unge talenter som er interessert i karriere i 

regionen

1. Gapanalyse på tilbudet til eksisterende aktører (Ung Arena)

2. Etablere rekrutteringsmekanisme til ordninger

Vi foreslår 3 hovedinitiativ i Talent Trøndelag 
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Aktuelle partnere

1. Ideelle stiftelser 

2. Næringsforeninger

3. Eksisterende nettverksordninger 

4. Private aktører 

5. Trøndelag fylkeskommune

6. Kommuner 

7. Innovasjon Norge



PROJEKTSKISSE

2023-2025

Talent Trøndelag 



Prosjektet etablerer en selvgående ordning
- Etter prosjektperioden vil tiltakene være fullfinansiert av deltakende bedrifter

4 4 4
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2023 2024 2025 2026

Prosjektstøtte Prosjektinntekter

Backup

Anslått årlig finansiering av Talent Trøndelag

Prosjektslutt

100 studenter

Full utrulling av løsninger og 

støtte for bedrifter til 

studentansettelser. 

Gjennomføring av samkjørte 

studentarrangement

Oppskalering av kapasitet og 

effektivisering av prosesser 

for å håndtere økt volum

Studentrekruttering er en

etablert og naturlig del av 

rekrutteringsstrategien til 

trøndersk næringsliv

Utvikling og pilotering av 

Prosjektskaperen, Student 

Trainee og etablering av 

nettverk

500 studenter 1000 studenter 1600 studenter



Initiativ Hovedleveranser Årlig prosjektkostnad (totalt 4,0 MNOK)

1. Prosjektskaperen: Verktøy for å enkelt sette opp gode 

studentprosjekt

2. Student-trainee: Et traineekonsept som løper gjennom studiet, 

integrert opp mot universitetet 

1. Markedsføring av studentstillinger i studentnære kanaler

2. Vise trøndersk næringsliv gjennom suksesshistorier

3. Samkjørte bedriftspresentasjoner for studenter

1. Nettverksordning for unge talenter som er interessert i karriere i 

regionen

Prosjektet vil etablere varige mekanismer
- Etter prosjektperioden vil tiltakene være selvfinansiert gjennom deltakende bedrifter
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