Visjon: VINN skal vera leiande og framtidsretta innan
arbeidsrelatert opplæring og arbeidsinkludering i Hallingdal

Engasjert og strukturert jobbveileder
Med forbehold om tildeling av ny kontrakt skal VINN ansette ny jobbveileder.
Vi søker etter deg som er engasjert og resultatorientert. Du er strukturert og løsningsfokusert,
samt er god til å kartlegge, analysere og trives i samarbeid med mange ulike menneske. Du er
god på å bygge relasjoner og har gjerne kjennskap til det lokale og regionale
arbeidsmarkedet. Du har gode kommunikasjonsevner og trives i en hektisk og variert
arbeidsdag. Du kan både jobbe selvstendig og samtidig være en lagspiller.

Arbeidsoppgaver:
•
•
•
•
•
•
•
•

Som jobbveileder har du ei sentral rolle både ift arbeidssøkere, arbeidsgivere, NAV og andre
samarbeidspartnere.
Individuell kartlegging av kompetanse, mål, muligheter og arbeidsevne
Målretta og individuell karriereveiledning og oppfølging
Utarbeide individuelle handlingsplaner i samarbeid med deltakere og NAV
Gjennomføre motivasjons- og mestringsaktiviteter, individuelt og i gruppe
Oppsøke private og offentlige bedrifter; relasjonsbygging og tett oppfølging av arbeidsgivere
for utprøving i ordinært arbeidsliv
Tilrettelegging, oppfølging og veiledning på arbeidsplassen; til arbeidssøker og arbeidsgiver
Systematisk dokumentasjon og kvalitetssikring av arbeidet gjennom planer,
praksis/arbeidsavtaler og rapporter

Kvalifikasjoner:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Minimum 3-årig relevant høgskole/universitetsutdanning, gjerne innen veiledning,
rådgivning, pedagogikk eller sosialfaglig bakgrunn.
Arbeidslivskunnskap, inkluderende arbeidsliv og arbeidslivets virkemåte
Erfaring og kunnskap om et arbeidsgiverperspektiv/forretningsforståelse
Markedskompetanse og solid kunnskap om det lokale/regionale næringsliv
Kunnskap om NAV sine virkemidler og kjennskap til NAV som samarbeidspartner
Strukturert, med respekt for tidsfrister
God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
God digital kompetanse
Har sertifikat og disponerer bil
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Personlige egenskaper
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Relasjonsbygger med evne til å motivere og begeistre
Profesjonell, pålitelig og løsningsorientert
Arbeider strukturert og effektivt
Gode kommunikasjonsevner, både muntlig og skriftlig.
God evne til å omstille seg raskt og til å koordinere flere ting samtidig
Ansvarsfølelse for felles resultater og måloppnåelse
Høy grad av «stå på» vilje og gjennomføringsevne
Tro på at alle til tross for ulike utfordringer, kan jobbe med riktig tilrettelegging og bistand
Ønske om å være en aktiv bidragsyter i fagmiljøet vårt

VINN tilbyr:
•
•
•
•
•

Et meningsfullt og utfordrende arbeid, for og med mennesker i utvikling
Tverrfaglig og aktivt læringsmiljø
Gode interne kvalitets- og opplæringsrutiner
Gode kollegaer og et uhøytidelig og trivelig arbeidsmiljø med høy kompetansedeling
Konkurransedyktige betingelser med god forsikring- og pensjonsordning

Aktuelle kandidater inviteres til samtale fortløpende, da stillingen må besettes så snart som
mulig.
For mer informasjon, kan du kontakte daglig leder Lisbeth Skølt, tel 45 03 56 71.
Søknad med vedlagt CV sendes til lisbeth@vinn-hallingdal.no Søknadsfrist: 19.september 2020

VINN AS Hallingdal sitt hovedprodukt er arbeidsrelatert opplæring og arbeidsinkludering. Dette
skal bidra til å øke den enkeltes livskvalitet. Samtidig er VINN en profesjonell leverandør av varer
og tjenester til både det offentlige og det private markedet. VINN er eid av alle kommunene i
Hallingdal og har 17 ordinært ansatte. VINN er godkjent som arrangør av NAV sine ulike
arbeidsmarkedstiltak. I 2018 fikk vel 140 personer i Hallingdal et arbeidsrelatert tilbud via VINN.
Bedriften er sertifisert i kvalitets-sikringssystemet EQUASS samt Miljøfyrtårn.
For mere informasjon om bedriften, se nettsiden www.vinn-hallingdal.no

