
Karriererådgiver - Oslo 

  

Ledig stilling 



  

Arbeidsoppgaver: 
•   Være karriererådgiver for inntil 15 deltakere.  
•   Oppfølging, individuell veiledning, coaching og 
jobbsøk.  
•   Utarbeide oppfølgingsplan i samarbeid med deltaker  
•   Relasjonsbygging og formidling ut mot 
arbeidsmarkedet  
•   Bistå deltakerne i dialog med arbeidsgiver for best 
mulig tilrettelegging  
•   Samarbeid med arbeidsgiver og NAV  
•   Rapportskriving 
 
Kvalifikasjoner: 
•   Erfaring med inkluderings- og tilbakeføringsarbeid 
for sykemeldte  
•   Erfaring med bruk av motiverende intervju MI  
•   Yrkes- og karriereveiledning  
•   Rekruttering og jobbformidling  
•   Samarbeid med og oppfølging av arbeidsgivere  
•   Kunnskap om NAV sine virkemidler  
•   Kunnskap om sykelønnsordninger og 
arbeidsmiljøloven  
•   Arbeidslivskunnskap, inkluderende arbeidsliv og 
arbeidslivets virkemåte  
•   Kjennskap til helsefremmende faktorer og 
nærværsarbeid  
•   God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne 
 
Utdanningsretning 
•   Medisin / Helse / Sosialfag 
•   Pedagogikk 
•   Administrasjon og ledelse 
 
Utdanningsnivå: 
• Høyskole / Universitet, Diplom / Bachelorgrad 

Til vårt tiltak ”Individuell oppfølging av sykemeldte” i Oslo, er vi må på jakt etter en ny karriererådgiver.  
Tiltaket ”Individuell oppfølging av sykemeldte” har som mål å tilbakeføre kursdeltakerne i eksisterende 
arbeidsforhold med hjelp og tilrettelegging. Deltakerne skal også få kunnskap om arbeidsmarkedet og 
jobbsøk i de tilfellene der det er hensiktsmessig å finne nytt arbeid. 

Vi tilbyr 
 
En meningsfull jobb med faglige utfordringer hvor du kan påvirke og bidra til vekst hos enkeltmennesket. Godt 
arbeidsmiljø med kompetansedeling. Interne karrieremuligheter. Konkurransedyktige betingelser. Gode pensjon- og 
forsikringsordninger.  
 

Personlige egenskaper 
•   Er engasjert, utadvendt og kan arbeide selvstendig  
•   Unik på å motivere og har formidlingsevne  
•   Er fleksibel med gode samarbeidsevner  
•   Evner å arbeide målrettet og strukturert  
•   Stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne  
•   Genuin tro på at alle mennesker til tross for ulik 
utfordringer kan jobbe med riktig hjelp og 
tilrettelegging 
 
Språk: 
• Norsk  
 
Arbeidssted: 
Dælenenggata 26, 0567 Oslo.  
 
Kontaktinformasjon:  
•   Ingrid Bolsøy, HR konsulent (+47) 414 77 410 
•   Line Jeanette Holt, Avdelingsleder (+47) 916 06 949 
line.jeanette.holt@joblearn.no 
 
Søknadsfrist: 
Snarest, søknader behandles fortløpende. 
 
 

Søk på denne jobben  
 

https://www.webcruiter.no/WcMain/AdvertViewPublic.aspx?oppdragsnr=3611225978&culture_id=NB-NO&company_id=7250&link_source_id=0

