


Vår målgruppe: 

Innbyggere i Vestfold over 19 år. 







«Vi trenger et arbeidsliv hvor ingen går ut på dato. God 

karriereveiledning får frem det som bor i folk, og viser veien videre. 

Karriereveiledning har betydning for den enkeltes liv og arbeidsliv 

og for felleskapet. Det lønner seg at folk finner sin plass i 

arbeidslivet – derfor mener vi det er en god investering å satse på 

karriereveiledning.»

Jan Tore Sanner 23.jan 2018





• Vi har 5,3 fast ansatte stillingshjemler 

og 1 innleid ressurs, 2 er ansatt i NAV 

og resten i fylket.

• 2 ansatte er ferdig med Master i 

Karriereveiledning.

• 1 tar Master i Karriereveiledning i løpet 

av vår 2019.

• Øvrige har annen relevant teoretisk 

bakgrunn, samt realkompetanse ift vår 

målgruppe og kommer fra henholdsvis 

NAV/fylke og det private næringsliv.

Ansatte på Karrieresenteret
e 



Nytt 

bookingsystem!



Hva sier kundene om veiledningen hos oss?

«Se veien mot et mål som kan bidra til å kunne komme 
ut av en sving dør i NAV systemet og heller være en 
aktiv bidragsyter og ressurs for samfunnet enn en 
passiv belastning og bidragsmottaker.»

«At jeg ble bedre kjent med meg selv og hva jeg vil. 
Fikk mer kunnskap om utdanningsmuligheter som jeg 
ikke hadde tenkt på før.»



Hva sier kundene om veiledningen hos oss?
«Det har vært viktig for meg å ha en 
skikkelig gjennomgang av mine 
muligheter/kvalifikasjoner, viktig del for å 
bevare optimisme og opprettholde 
selvfølelsen, at man har noe å bidra med»

«Fikk gode råd om hva jeg burde fokusere på i jobbsøker 
situasjonen og hvilke forbedringer jeg kan gjøre med min 
CV og oppsett på selve søknadsteksten. Det var også en 
positiv opplevelse mht motivasjon og pågangsmot.»

Hva sier kundene om veiledningen hos oss?



Brukerundersøkelse i regi av Kompetanse Norge:

Etter at kundene har hatt sin siste veiledningssamtale sender vi de en nasjonal 
brukerundersøkelse som er utarbeidet av Kompetanse Norge. 

Av de som svarte på undersøkelsen var over 90 % at de var fornøyd med 
karriereveiledningen.



Karrieresenteret har også en oppgave som ressurs- og 

kompetansesenter



.





Karriereveiledning i 

integreringsmottak

• 5 kommuner fikk prosjektet i 2016.

• Formål: raskere arbeids- og samfunnsdeltakelse for nyankomne innvandrere med 

fluktbakgrunn. Sylvi Listhaugs initiativ.

• Som grunnlag for ordningen i stortingsmeldingen «Fra mottak til arbeidsliv – en 

effektiv integreringspolitikk» (Meld. St. 30 (2015-2016).

• IMDI i tett samarbeid med UDI, Kompetanse Norge, AV dir og andre relevante aktører.

• Prosjektperiode fra 01.10.2016 til 31.12.2018, og er utvidet til ut 2019.



Våre kunder i 2018

Kjønn: 59 % kvinner og 41% menn

Alder: 46% er mellom 19 og 29 år

54% er fra 30 år og eldre

Status: 18 % er under utdanning 

40 % er i arbeid

21 % er arbeidssøkere

21 % mottar NAV stønad


