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Søknad på stilling som veileder 
Å jobbe som veileder på Karrieresenteret er et sterkt ønske fordi jeg brenner for å bidra til god 
veiledning og oppfølging av mennesker som har havnet utenfor arbeidslivet. Med formell 
veilederutdanning, formidlingskompetanse og 18 års erfaring fra helsesektoren, og lang erfaring med 
veiledning av mennesker i ulike situasjoner, har jeg lyst til å hjelpe andre og være med på å 
videreutvikle deres tjenester. At dere jobber tverrfaglig er også en stor motivasjonsfaktor for meg.   
 
I veiledningsarbeidet kan jeg trekke på erfaring med veiledning av både brukere og pårørende, samt 
veiledning og oppfølging av lærlinger i min nåværende jobb. Jeg trives godt i veilederrollen og har 
fått gode tilbakemeldinger fra de jeg har fått møte. I veiledning legger jeg vekt på å lytte, stille åpne 
spørsmål og være tilstede. God veiledning for meg handler om at veisøker opplever å bli sett og hørt.  
 
Som kursholder tar jeg med meg erfaring fra undervisning og oppfølging av lærlinger. Pedagogisk 
erfaring har gitt meg forståelse for planlegging og gjennomføring av undervisningsopplegg i ulike 
faser av et opplæringsprogram.  
 
Å arbeide for kontinuerlig utvikling av kompetanse og kvalitet på tjenestene er også en viktig 
motivasjonsfaktor. I Privat Omsorg Sarpsborg (POS) fikk jeg være med å påvirke i en etablerings- og 
oppbyggingsfase. Gjennom dette arbeidet, samt fra prosjekter knyttet til kvalitetsutvikling, har jeg 
fått verdifull erfaring med prosjektarbeid og arrangement av større arrangementer. Denne erfaringen 
vil jeg ta med meg inn i arbeidet med å videreutvikle Karrieresenteret.  
 
Tidligere arbeidsgivere beskriver meg som både fleksibel og serviceinnstilt. Dette har også vært helt 
nødvendig i mine tidligere roller. Jeg liker å jobbe mot klare mål og trives best når oppgaver blir 
gjennomført, enten av meg selvstendig eller i et dyktig team. Prosjektleveranser har blitt levert i god 
tid før fristen og hatt høy kvalitet (viser til attest fra POS). Å skape gode relasjoner med høy grad av 
tillit er viktig for meg, både i veiledning og i samarbeid med andre. God kontakt med både brukere, 
pårørende, kollegaer og samarbeidspartnere har vært vektlagt i tidligere jobber, og det betyr mye for 
min trivsel og følelse av mestring i det daglige. 
 
Ansetter dere meg, vil dere få en målrettet og strukturert veileder med formell 
veiledningskompetanse og erfaring med både veiledning, utviklingsarbeid og prosjektarbeid. Håper 
på positiv tilbakemelding. Til informasjon har jeg kort oppsigelsestid i nåværende stilling og kan 
derfor tiltre på kort varsel.  
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