STIPENDORDNING 2017
Ymber AS er en energibedrift med hovedkontor i Sørkjosen i Nordreisa kommune. Ymberkonsernet består
av morselskapet Ymber AS, samt datterselskapene Kvænangen Kraftverk AS og 3net AS. Ymberkonsernet
er leverandør av nettjenester til 9 000 nettkunder og bredbånd til 4 000 kunder i Nord Troms og deler av Vest
Finnmark. Selskapets årlige kraftomsetning er 250 GWh. Kvænangen Kraftverk produserer 310 GWh og
Ymber med sine 4 kraftverk produserer 56 GWh. Konsernet omsetter for 250 mill. kr. Bedriften har
hovedkontor i Sørkjosen og avdelinger i Kautokeino, i Kåfjord og på Skjervøy. Kvænangen Kraftverk holder
til i Kvænangsbotn.
Bedriften er å betrakte som en kompetansebedrift i regionen og har til sammen ca. 73 ansatte. Omtrent 40 %
av de ansatte tilhører gruppen energimontører. En annen stor yrkesgruppe i bedriften er ingeniører. Videre
rekrutters personell til kraftstasjoner og i administrasjonen (kraftstasjonsmaskinister, administrativt
personell, IT-personell og lignende). Dessuten har vi i år 4 lærlingeplasser innenfor energimontørfaget ved
bedriften, fordelt på 2 lærlinger i Nordreisa, 1 lærling i Kautokeino, 0 lærlinger i Kåfjord og 1 lærling på
Skjervøy. I tillegg har 3net 1 lærlinger innen IKT, 1 lærling innen Kontor- og servicefag hos Ymber, samt 1
lærling som Energioperatør hos Kvænangen Kraftverk.
For å sikre framtidig rekruttering av personell til bedriften, og da særlig montører og ingeniører, har vi
opprettet en stipendordning for elever som tar utdanning som kvalifiserer til ansettelse som
lærlinger/montører. Det kan tildeles inntil 2 stipend og stipendet per år er på 15 000 kroner til hver av
elevene som får innvilget dette.
Stipend kan tildeles til elever som gjennomfører og kan vise til gode resultater på VG2 Elektro ved Nord
Troms videregående skole. Til grunn ved vurdering om tildeling av stipend vil det bli vektlagt:
 Faglig dyktighet på grunnlag av karakterutskrift.
 Egnethet for faget og som kan kvalifisere for lærlingkontrakt og videre utdanning til yrker i
Ymber AS.
 Fravær
Søknadsfrist: 6. desember 2017
De som får innvilget stipend får utbetalt 50 % av beløpet i desember 2017. For å få utbetalt resten av
stipendet (50 %) må det fremlegges karakterutskrift og fraværsdokumentasjon for 1. semester innen 1.
februar i skoleåret. Dersom vilkårene for stipend fortsatt er til stede vil andre halvdel av stipendet bli utbetalt
i februar 2017.
Søknaden bør inneholde følgende:
- Informasjon om deg som søker
- Hvorfor du bør få stipend
- Karakterutskrift
- Oversikt over fravær
Sendes:

jim@ymber.no

Vennlig hilsen
Ymber AS
Jim Bratland
Markedssjef
Tlf. 90871019
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