
 

 

Classification - Internal 

Har du lyst til å lære og utvike deg hos verdens sterkeste merkevare Coca-Cola? 

Coca-Cola er verdens ledende produsent, markedsfører og distributør av alkoholfrie drikkevarer. I 

Norge er det Coca-Cola Europacific Partners Norge (CCEPN) som har ansvaret for produksjon, salg og 

distribusjon av Coca-Cola i Norge, samt merkevarer som Fanta, Burn, Sprite og vår brede portefølje 

innen varme drikker – Costa Coffe og Chaqwa. I tillegg distribuerer CCEPN produktene til Monster 

Beverages. 

 

Vi kan tilby en traineemulighet med varierte oppgaver i et hektisk og sosialt miljø. 

Arbeidsoppgavene vil matches opp mot dine interesser og styrker, i tillegg til din timeplan.  

Sammen er vi sterke på markedsføring, salg og logistikk, og her vil ingen dag være lik den neste. 

Kanskje du vil jobbe med kommunikasjon og sosiale medier? Kanskje du vil lære mer om hvordan vi 

yter den beste servicen ovenfor både våre kunder og kollegaer? Eller kanskje du syns det er 

interessant å lære om hvordan alle våre aktiviteter planlegges, organiseres og gjennomføres?  

Vi har vårt hovedkontor, produksjonsanlegg og lager på Robsrud, i Lørenskog kommune. Men mange 

av våre jobber er også ute hos kunder eller ute på forskjellige arrangementer og events.  

 

Så hva skal til for å bli trainee hos oss? 

 Vi ønsker å bli bedre kjent med deg og dine interesser. Vi vil også gjerne vite hvordan din hverdag er 

i dag og hvordan du ser for deg å kombinere idrett med jobb. Kanskje du studerer også? Da er vi 

interessert i hva du studerer. Om du ønsker å formidle dette via en CV og søknad eller på en mer 

utradisjonell måte, er helt og holdent opp til deg.  

You may join for the brand, but you stay for the people! 

 

Bærekraft:  

Som en av verdens ledende merkevarer har Coca-Cola et stort ansvar for å bidra til en bærekraftig 

fremtid. Bærekraft er derfor en integrert del av vår strategi. Vår handlingsplan for bærekraft, This is 

Forward, handler om helse, emballasje, mangfold, vann, klimaavtrykk og samarbeid. Vi har satt 

ambisiøse mål og vil bruke styrken i merkevaren til å skape endring.  

 

Inkludering og mangfold:  

Coca-Cola jobber kontinuerlig med å skape et arbeidsmiljø som utnytter de individuelle ulikhetene 

hos våre medarbeidere. Vi ønsker å tiltrekke oss, utvikle og beholde talenter av alle kjønn, aldre, 

funksjonsnivå, utdanningsbakgrunn, nasjonalitet, legning og personlighet med mer. Vi vet at 

mangfold driver innovasjon, endring, kreativitet og lønnsomhet. Derfor vil vi legge til rette for at alle 

våre medarbeidere kan være seg selv gjennom hele ansettelsesforholdet. Alle er velkommen til 

Coca-Cola!  

 

 


