
Nedre Romerike vann- og avløpsselskap er stolt av å kunne tilby gode lærlingeplasser. For oss er 
det et samfunnsansvar å sikre sysselsetting av unge arbeidstakere. Som lærebedrift er vi med på å 
ivareta yrkesutdanningen. 

NRVA ER EN GOD OG ALLSIDIG LÆREBEDRIFT

Ved inngangen til 2022 var det seks lærlinger hos oss, men totalt har vi hatt 10 lærlinger i 2021. Fire av lærlingene tok fagbrev i løpet av året, 
to i kjemiprosessfaget, en i automasjonsfaget og en i IKT-servicefag. To av dem har takket ja til fast ansettelse hos oss.  

Det er ekstra gledelig at tre av lærlingene våre er jenter. Kjemiprosess- og elektrofaget har historisk sett alltid vært mannsdominert.

NRVA er godkjent lærebedrift i kjemiprosessfag, IKT-servicefag, laboratoriefag og elektro- og automasjonsfag. Vi arbeider også for å bli god-
kjent lærebedrift innen industrirørleggerfaget samt vei- og anleggsfaget. Vårt mål er å gi de unge, som er interessert og villige til å lære, de 
beste mulighetene for å bli gode fagarbeidere. Lærlingeordningen gir oss en unik mulighet til å rekruttere ønsket kompetanse. Flere av våre 
medarbeidere ble rekruttert allerede som lærlinger.
 
Det er veldig positivt for hele organisasjonen å være en lærebedrift. Vi skal alltid ha et bevisst forhold til de arbeidsoppgavene vi utfører og til 
hva vi videreformidler til de som begynner hos oss. I tillegg tilfører lærlingen nye impulser og ny kunnskap, som vi drar nytte av.

NRVA har en egen opplæringskoordinator som tar seg av søknadsprosessen og tilretteleggingen i forkant av utplasserings- /lærlingperioden. 
En viktig oppgave er å sørge for at lærlingene blir godt mottatt, ivaretatt og at de blir en del av et positiv og faglig sterkt arbeidslag. Oppfølgingen 
sikrer deg variert praksis og innføring i faget i henhold til læreplanen. I tillegg vil du bli fulgt opp av Opplæringskontoret. Opplæringskontoret 
har i oppgave å se til at opplæringen du får hos oss er i henhold til Opplæringsloven. Koordinatoren arrangerer sosiale samlinger, sørger for  
nødvendig utstyr, og at fagveiledere og instruktører har den kompetansen som trengs. Læretiden er på 2 år, og lønn er i henhold til tariffavtalene 
for de enkelte fag. 

Vi har et løpende samarbeid med videregående skoler som har yrkesfaglige linjer i de fagene vi tilbyr lærlingeplasser og utplassering i. 

NRVA deltar også i traineeordningen på Romerike og har flere traineer hos oss nå.

Lurer du på noe, så ta kontakt med oss på tlf: 64 84 54 00 og si det gjelder læreplass. Lykke til

Hos oss skal vi gjøre det vi kan for at du skal bestå fagprøven din med glans!



Aldri før har vi hatt tre jenter sam-
tidig som lærlinger. Helene, Ida og 
Dina er tre engasjerte og sprudlende 
jenter, som har tatt et noe uvanlig 
yrkesvalg. «Vi er veldig stolte av 
å ha de som lærlinger hos oss», 
sier daglig leder. «Jentene gjør en 
stor forskjell i vårt mannsdominerte 
arbeidsmiljø.» 

JENTER I «VINDEN»

Helene og Ida gikk kjemiprosessfaget.  
Helene på videregåendeskole i Halden og Ida i  
Porsgrunn. Jentene var på hver sin kant helt klar på at de 
ALDRI skulle arbeide i et avløpsrenseanlegg. Nå arbeider 
de begge nettopp der og forteller at de stortrives. 

Dina har gått Vg1 Elektro på Bjørkelangen og Vg2 
Elenergi på Strømmen. Hun er lærling i en avdeling med 
bare menn.  
«Det er helt greit. Gutta sier ting rett ut, og det er enkelt 
å forholde seg til dem», forklarer Dina. «Jeg er heldig 
og har varierte arbeidsoppgaver. Jeg arbeider både 
selvstendig og sammen med flere forskjellige kollegaer 
med ulik bakgrunn og kunnskap. Dette gjør at jeg får en 
bred erfaring og lærer mye.»

Dagene til Helene og Ida består av å overvåke, optimalisere 
og vedlikeholde avløpsrenseanlegget og tilhørende 
installasjoner. Jentene arbeider selvstendig og får ofte 
prøvd seg som problemløsere.

«Det er ingen dager som er like!», forteller Ida. «Vi må 
veldig ofte improvisere og finne kreative løsninger på 
utfordringer vi møter.» «Og det er jo det som er gøy!», 
bryter Helene inn. 

Helene er opprinnelig utdannet blomsterdekoratør, og har 
arbeidet som dette i flere år. Da arbeidet hun i et svært 
kvinnedominert miljø og i velluktende delikate omgivelser. 
Man kan vel si at hun nå har valgt det motsatte. «Jeg  
liker jo fortsatt å pynte litt rundt meg», smiler Helene. 
«Før jul pyntet Ida og jeg i renseanlegget, det syntes 
guttene var veldig koselig.» «De blir ikke lei seg når vi 
baker til dem heller!», legger Ida til. 

Jentene tror det er viktig å by litt på seg selv, men jenter 
skal være jenter, også i avløpsanlegget. «Man kan i hvert 
fall ikke være redd for å bli skitten under neglene!», ler Ida.

Det er helt klart positivt for arbeidsmiljøet å ha begge 
kjønn i en avdeling. Det blir et mildere miljø og jentene 
setter stor pris på humøret og humoren i bedriften. Alle 
tre er svært fornøyd med lærlingeplassene sine og sier at 
den har stått til forventningene, om ikke mer. 


