
 

 
 

 
 

 
 

Norsk Tipping ble, som et statlig eid selskap, opprettet i 1948. Selskapet er lokalisert på Hamar, er 
underlagt Kulturdepartementet og formidler pengespill i henhold til Lov om pengespill. 

Formålet til Norsk Tipping er å tilby pengespill i betryggende former under offentlig kontroll, med 
sikte på å forebygge negative konsekvenser av pengespill. Hele overskuddet fra Norsk Tipping går 

til  gode formål. 
 

Selskapets visjon er å «Gi drømmen en sjanse!» Hver dag oppfyller Norsk Tipping både store og små 
drømmer rundt om  i det ganske land, både for spillerne og for overskuddsmottakerne. 

 
 

TRAINEE – I CA 50% STILLING 
 
Ønsker du et trainee-program i ett av Norges sterkeste markeds- og kundemiljø? 
Norsk Tipping har en omfattende moderne og agil markedsoperasjon, der vi skal levere Norges beste 
kundeopplevelser for våre 2 millioner kunder. 
Våre merkevarer er noen av landets sterkeste, og vi leverer reklamekonsepter på nasjonalt nivå. Våre 
produkter strekker seg fra de velkjente Flax-loddene, via Lotto på lørdag til nye raske mobilspill. 
Norsk Tipping er lokalisert på Hamar, og det vil være en fordel om søkere bor i området. Pga covid-19 
pandemien har ansatte i Norsk Tipping pt delvis hjemmekontor, men etter hvert vil det bli en 
kombinasjon av hjemmekontor og fysisk tilstedeværelse i lokalene på Hamar.  
 
Vi ser etter deg som har interesse for design og animasjon og som ønsker å få praktisk erfaring. 
 
Erfaring og utdanning 

• Relevant utdanning innen design med minimum Bachelorgrad eller under utdanning 
mot Bachelorgrad 

• Erfaring fra 3D-animasjon er en fordel, men ikke et krav 
• God erfaring i bruk av Adobe-programmer og 3D-program 

 
Arbeidsoppgaver: 

• Design og animasjon til digitale kanaler: 
Mobil, web, digital signage og SoMe 

• Design til trykk 
 

Personlige egenskaper 
• Strukturert 
• Nysgjerrig, engasjert og lærevillig 
• Gode samarbeidsevner og ønske om å være en del av et team/tverrfaglig team 

 
Vi tilbyr 

• Et inspirerende arbeidsmiljø med kompetente og engasjerte kollegaer 
• Gode rammer for personlig og faglig utvikling 
• Designoppgaver for noen av landets sterkeste merkevarer 
• Fleksibel arbeidstid 
• Trainee-periode fra 1. mars mars til 31. august 2021 
• Trainee-stillingen er ulønnet 
• Arbeidssted: Hamar 

 
 


