
What’s in it for you! 
 Motiverte, dyktige og lojale medarbeidere som ønsker å bidra i 

akkurat DIN bedrift/bransje 

 Fleksibel arbeidskraft også til små/midlertidige stillinger 

 Tilgang til Bodøs beste «rekrutteringsbyrå» 

 Hjelp til å følge opp jobbsøkeren – så lenge det trengs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et samarbeidsprosjekt mellom: 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

”Det har vært artig å se hvor langt hun har kommet 

siden hun startet hos oss. Det er utrolig å tenke på at 

hun egentlig kunne vært uføretrygdet nå!” 

”Vi har jo store sesongvariasjoner. Når jeg ser at jeg har 

behov for ekstra arbeidskraft en periode, så ringer jeg ”min” 

jobbspesialist. Det er egentlig vinn-vinn” 

”Det var en morgen han ikke dukket opp som 

forventet. Jeg ringte jobbspesialisten, slik vi hadde 

avtalt. Det løste seg.” 

 

Illustrasjon: colourbox.com 



Alle ønsker vi å gjøre nytte for oss 
Vi har alle en psykisk helse, som svinger med tid og omstendigheter. 

Tilknytning til arbeidslivet, og til et arbeidsmiljø, er viktig for den psykiske 

helsen. Det gjelder for alle, kanskje spesielt i tyngre perioder. 

Med hull i CV’n får man ofte ikke muligheten til å vise hva man duger til. 

Jobbspesialister har som oppgave å bygge bro mellom arbeidslivet og 

særlig utsatte arbeidssøkere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hva er en jobbspesialist? 
Jobbspesialister har som sin hovedoppgave å hjelpe folk inn i ordinært 

arbeid. Vi hjelper jobbsøkere med å kartlegge evner og interesser, og 

finne jobber som matcher disse. Å holde oss oppdatert på hvilke 

muligheter og behov som finnes på det lokale arbeidsmarkedet, er også 

en del av jobben. Vi hjelper også jobbsøkere med å finne seg til rette i ny 

jobb – men alltid i forståelse med deg som arbeidsgiver. 

Å ta vare på det gode forholdet til deg som arbeidsgiver, er en viktig del 

av jobben vår. Vi er derfor opptatt av, og bruker tid på, å finne riktig 

person til en eventuell jobb hos din bedrift… 

 

Individuell oppfølging  
Mennesker som har problemer med psykisk helse og rus er like 

forskjellige som… ja, alle andre. Noen kan og vil klare seg selv, mens andre 

trenger mer støtte og tilrettelegging. Jobbspesialistens oppgave er å gjøre 

det som trengs, i samarbeid med helsetjenesten, NAV og evt andre, for at 

veien til arbeidslivet skal bli så kort og enkel som mulig for den enkelte 

jobbsøker.  

Mange som har vært ledige lenge, trenger litt tid til å tilpasse seg et 

”normalt” liv, med faste rutiner. Jobbspesialisten følger opp så lenge 

jobbsøker og arbeidsgiver mener det er behov og ønske om det. 

Jobbspesialisten tar spesielt ansvar for at det blir laget tydelige avtaler 

mellom arbeidsgiver, jobbspesialist og jobbsøker, og for at disse avtalene 

blir fulgt opp.  

”Jeg har prøvd det meste innenfor behandling. Å kunne 

komme på jobb hver dag, er det som har funket aller best 

for meg…”  

 
”Jeg er så utrolig glad for at jeg fikk hjelp til å prøve én 

gang til. Når selvtilliten ikke akkurat er på topp, så er det 

begrenset hvor ofte du orker å stå der med døra i trynet” 

 

”Det var en belastning å treffe gamle kjente på gata, og de 

lurte på hva jeg drev på med. Jeg lot heller være å gå ut. Men 

nå synes jeg det er helt greit å bli spurt. Helt greit...” 

 


