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Line Kumle, 26 år, Asker. Bachelor i Psykologi fra Universitetet
i Oslo. Utveksling et semester i Sosiologi ved University of
California, Berkeley. Master i Human Resource Management
fra Copenhagen Business School.
KARRIERE OG KOMPETANSE
Etter et lærerikt år som bemanningskonsulent i Manpower så jeg
på traineestillingen som en fin mulighet til å kunne utvikle meg
videre internt i selskapet. Stillingen gir også et godt grunnlag til å
bygge videre på en karriere innenfor HR. ManpowerGroup er en
personlig organisasjon og har en fantastisk kultur som tar vare
på både interne og eksterne ansatte. Selskapet omringes av
kompetente kollegaer som deler kunnskap og erfaringer.
Å SKAPE STORE ØYEBLIKK SAMMEN
ManpowerGroup er opptatt av å være innovative.
Som trainee får jeg ta del i selskapets utvikling og satsningsområder. Med fokus på profesjonell rekruttering og bruken av
ny teknologi, skal vi bygge opp BSC Talent Center. Dette skal
resultere i at vi fortsetter å være Norges største og beste
bemanningsbyrå, #1. Som trainee gleder jeg meg til å
ta tak i nye utfordringer, og å dele gleder og suksess.
MITT BIDRAG
Mine studier er valgt med bakgrunn i at jeg trives med
å jobbe med mennesker. Jeg håper selvsagt å kunne bidra med
kunnskaper fra mine studier i stillingen som trainee. Etter å ha
oppnådd god erfaring som bemanningskonsulent i Manpower
ønsker jeg, i samarbeid med dyktige kollegaer, å utvikle nye og
smarte løsninger for å effektivisere rekrutteringsprosessene i
selskapet. Med dette skal vi gi enda bedre opplevelser
til våre samarbeidspartnere.
TRAINEE I NORGES STØRSTE BEMANNINGSBYRÅ
Jeg identifiserer meg med verdiene til ManpowerGroup
og motiveres av engasjerte, glade og kunnskapsrike kollegaer.
Sammen skal vi gjøre hverandre bedre. Som person trives jeg
med å organisere og vil beskrive meg selv som positiv, nysgjerrig
og strukturert med stor arbeidslyst. Jeg håper mine personlige
egenskaper, mine kunnskaper fra studier og fra min tid
i selskapet, kan bidra til en ytterligere positiv utvikling
for ManpowerGroup.

