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Er du arbeidsgiver eller leder? 
Har du personalansvar eller en HR-rolle? 
Er du tillitsvalgt eller verneombud? 

Da bør du kjenne til oss og våre  
karrieretjenester. 

Hvorfor? 

Fordi vår spisskompetanse er å veilede 
mennesker til å ta de rette valgene når 
det gjelder jobb, kompetanseutvikling  
og omskolering. 

Karriereveiledning er et godt verktøy  
og virkemiddel for den enkelte og  
bedriften.

Hvorfor karriereveiledning?

Omstilling i arbeidslivet skjer kontinuerlig. De 
fleste må fylle på med kompetanse, skifte arbeids- 
oppgaver eller bytte jobb flere ganger i løpet av 
livet. Med karriereveiledning gir du dine med- 
arbeidere verktøy og metoder til å styrke personlig 
og faglig utvikling og egen omstillingsevne. Slik 
kan du sikre intern mobilitet og høyere kvalitet på 
tjenestene. Å gi medarbeidere denne muligheten 
kan være motiverende til videre arbeid, men også 
være attraktivt ved rekruttering.

Karriereveiledning er spesielt  
nyttig for bedrifter som preges  
av endring, står overfor nye  
utfordringer, har behov for ny,  
mer eller annen kompetanse,  
eller som ønsker å holde på 
gode medarbeidere.



  

Ta grep i ulike arbeidsrelaterte 
situasjoner 

Karriereveiledning kan være nyttig for deg 
selv eller dine medarbeidere i en rekke ulike 
situasjoner:

• Ved kartlegging av kompetanse og 
 kompetansebehov

• Ved kartlegging av utviklingspotensial

• Ved psykiske eller fysiske utfordringer 

• Ved oppfølging av sykefravær

• Ved omstilling og/eller nedbemanning

• Ved ønske om nye oppgaver/roller eller 
 faglig/personlig utvikling

• Ved behov for mer eller ny kompetanse

• Ved manglende mestring

• Når motivasjon og interesse har endret seg

Få opplæring: 
Bli god i karriereveiledning selv!

Hvorfor ikke bli god på karriereveiledning selv? 
Iverksett dette som et ledd i den daglige oppfølgingen 
av ansatte. Vi tilbyr opplæring til deg som har ansvar 
for, driver oppfølging av, eller skal ivareta arbeids-
takeres interesser. Vi gir også tilbud om videre 
veiledning etter opplæringsperioden.

Ved å ta i bruk karriereveiledning som 
virkemiddel, kan du:

• Legge til rette for, og gjennomføre gode samtaler 
 om motivasjon, kompetanse og utvikling

• Bidra til ansattes bevisstgjøring rundt egne kvaliteter, 
 interesser, motivasjon og arbeidssituasjon 

• Sikre intern mobilitet og god bruk av ressurser

• Holde på og tiltrekke gode medarbeidere

• Få oversikt over kompetanse og kompetansebehov

• Møte nye krav til endring og omstilling på en 
 god måte

• Tilrettelegge ved helserelaterte utfordringer
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• Vi tilbyr gratis karrieretjenester til alle voksne 
 i Østfold

• Vi har lang erfaring fra små og store bedrifter. Våre
 profesjonelle veiledere har solid fagkompetanse, 
 er sertifi serte i flere karriereverktøy, bruker varierte 
 metoder og har god oversikt over utdannings- 
 og arbeidsmarkedet.

• Vi har taushetsplikt og all veiledning er nøytral. 
 I samtalene er vårt mål å skape bevisstgjøring, 
 refleksjon og innsikt. Sammen kartlegger vi 
 kompetanse, motivasjon, og mål. Bevissthet og 
 kunnskap baner vei for å utforske muligheter og 
 gjøre gjennomtenkte valg.

• Vi er åpne for flere former for samarbeid!

Ta kontakt for mer informasjon om 
våre tjenester og hva vi kan tilby 
deg eller din arbeidsplass. Bruk oss 
til det beste for din bedrift og dine 
medarbeidere.

Omstilling eller nedbemanning: 
Få veiledning i krevende prosesser

Står du overfor en omstillings- eller nedbemannings-
prosess? Dette er krevende for alle involverte parter, 
men mye kan gjøres for å skape gode endrings-
prosesser. Vi har lang erfaring med både individuell 
og kollektiv veiledning i store og små bedrifter. Vi 
ønsker et tett samarbeid og skreddersyr et opplegg 
tilpasset din bedrift. Vårt mål er å ivareta med-
arbeidere som trenger det, og gi de verktøy til å 
håndtere egen karriere videre.

Vi kan blant annet bidra med:

• Informasjonsmøter til ledere og ansatte

• Kompetansekartlegging

• Kursing for alle trinn i jobbsøkerprosessen

• Individuell karriereveiledning
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