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GKN Aerospace Engine Systems

Vill du arbeta i flyg- och rymdindustrins absoluta framkant, med banbrytande teknologier 
på en internationel marknad? Vill du utvecklas i ett stort internationellt respekterat företag, 
som samtidigt inte är större än att du som enskild person kan göra stor skillnad?

Sök GKNs Traineeprogram, en succé sedan starten 1986!

TRAINEEPROGRAM



Vill du lyfta din karriär till nya höjder? 
– Då är GKN Aerospace Engine Systems traineeprogram bästa vägen att gå! 

GKN Aerospaces traineeprogram firar över 30 år av framgång, där tidigare traineer 

kontinuerligt tagit ledar- och nyckelroller inom organisationen. Programmet syftar till att 

ge nyexaminerade möjligheten till en professionell och personlig utveckling i en 

utmanande internationell miljö. Som trainee bör du vara intresserad av att arbeta med 

produkt- och produktionsutveckling, teknik, material, inköp, logistik eller kvalitet. Målet är 

att en dag arbeta som ledare eller specialist inom ditt område.  

Kvalifikationer 

 Nyutexaminerad Civilingenjör/M.Sc. Alternativt Civilekonom.  

 Hög social kompetens. 

 Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skift. 

 Erfarenhet inom ledarskap är meriterande.  

 

 

 

 

 

 

 

GKN Aerospace 

Som företag var vi med och startade den industriella revolutionen – och vi är inte klara 

än! Vi söker ständigt efter nyfikna skickliga individer som vill vara med och fortsätta att 

driva dagens globala teknologiska utveckling. GKN Aerospace är en av världens största 

oberoende leverantör av motorkomponenter, strukturer och specialprodukter till 

flygindustrin. Tillsammans är vi inom GKN Aerospace 17 000 anställda på 40 platser 

världen över, vilket gör oss till en viktig del av GKN-koncernen (drygt 58 000 anställda). 

Inom flygindustrin påverkar man människors liv genom att göra världen mindre och mer 

lättillgänglig. Som tillverkare till komponenter i över 99,7 % av alla världens civila 

flygplan är vi även drivna till att ständigt ligga i den absoluta framkanten inom teknik, 

miljö och säkerhet!  

 

 

GKN Aerospace Engine Systems 

GKN Aerospace Engine Systems är en del av 

GKN Aerospace och har sitt globala 

huvudkontor i Trollhättan, bara drygt en 

halvtimme utanför Göteborg. Där utvecklar 

och tillverkar vi avancerade motor-

komponenter till civil- och militärflyg samt 

rymdraketer. Som oberoende leverantör har 

vi möjlighet till samarbeten med flera av 

världens ledande företag, till exempel Ariane-

raketerna till ESA (European Space Agency), 

RM12 motorn till JAS 39 Gripen samt motorer 

till bland annat Boeing och Airbus (Rolls-

Royce, General Electric och Pratt & Whitney). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upplägg 

GKN Aerospace Engine Systems globala 

traineeprogram pågår i 18 månader, där de 

första 12 månaderna genomförs i Trollhättan 

och de avslutande 6 i en utlandspraktik. 

Tiden delas lika mellan individuell praktik på 

4-6 avdelningar inom företaget, varav den 

första praktikperioden görs på den tilldelade 

hemavdelningen och resterande perioder på 

valfria avdelningar. Den avslutande 

utlandspraktiken väljs efter egna preferenser 

och i mån av plats vilket ger traineerna 

internationell valfrihet. Under programmet 

uppmuntras studiebesök och möten med 

ledande personer och företag inom flyg-, 

militär- och rymdindustrin med huvudfokus på 

Europa. Allt för att skapa sitt egna unika 

globala nätverk. Alla traineer får fast 

anställning från första dagen. 

 


