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Se ut mot verden ved hjelp av IAESTE

Om oss

I en verden som stadig blir mindre og hvor markedskonkurransen blir tøffere 
er internasjonal kompetanse uvurderlig for norske bedrifter. Gjennom IAESTEs 
utvekslingsprogram har bedrifter en mulighet til å ta inn internasjonale studenter 
på praksisplass for å bidra til mangfoldet i bedriften og tilføre nye, internasjonale 
perspektiv.

Verdsetter bedriften deres:

IAESTE er en internasjonal organisasjon som gir studenter i ca. 85 medlemsland 
muligheten til å tilegne seg internasjonal arbeidserfaring og kompetanse. Som 
frivillig studentorganisasjon har vi som formål å fremme kulturell utveksling, gi 
studenter mulighet til relevant arbeidserfaring og tilby bedrifter kvalifiserte 
studenter.

Siden 1948 har omkring 360 000 studenter blitt utvekslet gjennom IAESTE verden 
rundt.

Høyt kvalifisert arbeidskraft 
Internasjonale impulser 
Nytenkning og perspektivinnflytelse

Da er IAESTE noe for dere.



Hva som forventes av arbeidsgiver

IAESTE vil gjøre sitt ytterste for å finne den best egnede kandidaten til deres 
praktikantstilling. Studentene nomineres på grunnlag av karakterer, tidligere 
erfaring og motivasjon. Studenten som blir tilbudt jobben skriver selv søknad 
som sendes til dere. Dersom dere mener at studenten ikke oppfyller kravene, 
vil IAESTE gjøre et nytt forsøk på å finne en bedre egnet kandidat.

Det er også mulig for dere å utføre et intervju med kandidaten.

Prosessen
Dere definerer kvalifikasjoner som språk, erfaring og nødvendig 
kompetanse.

Dere velger arbeidsperiode (fra 6 uker til 18 måneder). 

Avtaleskjema med arbeidsbeskrivelse sendes til IAESTE. Merk: Prosessen 
for praktikanter utenfor EU/EØS kan ta opp til 4 måneder på grunn av 
oppholdstillatelse.

Bedriften stiller med relevante arbeidsoppgaver og oppfølging 
på jobb.

IAESTE har satt en minstelønn på 25 000 kr per måned (eks. sosiale utgifter).

Deltakeravgiften er på 10 000 kr per student (pris kan avhenge av 
utvekslingsperioden). 

Hva IAESTE bistår med

Dette betyr at din bedrift på en enkel og rimelig måte skal kunne ta imot en 
kvalifisert praktikant på arbeidsplassen. Ved å ta imot en internasjonal praktikant 
får dere også muligheten til å øke mangfoldet i bedriften.

Bolig

Skattemyndigheter

Oppholds- og arbeidstillatelse

Sosialt opplegg

Deltagelse er risikofritt, da vi kun tar betalt dersom vi finner en kvalifisert 
kandidat.    



IAESTE har kontorer ved de 
fleste universiteter i Norge:

Universitet i Bergen (UiB), 
Bergen

Det internasjonale huset på 
Gløshaugen campus
O. S. Bragstads plass 3, NO-
7491 Trondheim 

E-mail: rekruttering@iaeste.no

“Gjennom IAESTE har vi 
kontakt med flere av våre 
tidligere praktikanter. Vi er 
også arbeidsreferanser for 
dem og ikke minst har flere 
kommet tilbake til UiB blant 
annet for å ta en doktorgrad 
i vårt fagmiljø, og vi ser alltid 
frem til "sommerstudentene".”
Kikki Flesche Kleiven
Institutt for geovitenskap 
UiB

“Alle har vært engasjerte, 
ivrige og har bidratt positivt til 
vår virksomhet både faglig og 
sosialt. Våre ansatte har satt 
stor pris på samarbeidet med 
studentene. Å få studenter 
gjennom IAESTE gir en fin 
mulighet for rekruttering, og 
vi nevner med glede at en 
tidligere IAESTE praktikant er 
fast ansatt hos oss.”
Øyvind Byrkjedal
FoU Leder - 2017

“Etter vår erfaring har et 
stort flertall av kandidatene 
samsvart med våre krav, og 
samarbeidet med IAESTE 
Norge har vist seg å være 
fruktbart. Kommunikasjonen 
med organisasjonen har vært 
god, og de har alltid arbeidet 
mot å finne gode løsninger 
på problemer.”
Adrian Stoica 
Førsteamanuensis

Universitet i Oslo (UiO), Oslo

Norges miljø- og 
biovitenskapelige universitet 
(NMBU), Ås

Norges teknisk-
naturvitenskaplige universitet 
(NTNU), Trondheim


