
   
 

 

 

 

 

Jobbsøkerhjelpen for unge flyktninger 

 

 

Noen av Jobbsøkerhjelpens ansatte 

 

 

Jobbsøkerhjelpen er en forening som tilbyr unge mellom 16 og 26 år lavterskel 

jobbsøkingsaktiviteter. Vi gjennomfører korte, enkle og effektive kurs, samt 

individuell veiledning for å gjøre veien til jobb lettere. Vårt formål er å være et 

supplement til kommunens arbeid med å forebygge utenforskap og arbeidsløshet.  

 

 

 

 



   
 

 

 

 

 

Vi i Jobbsøkerhjelpen har fått midler til å gjennomføre et prosjekt rettet mot unge 

flyktninger. Vi ønsker å tilby 15 jobbsøkerkurs for unge over hele landet, samt 15 

metodekurs for ansatte som jobber med målgruppen.   

Vi tilbyr: 

o Jobbsøkerkurs for unge bosatte flyktninger mellom 16-26 år. 

o Metodekurs for ansatte som jobber med målgruppen. 

Jobbsøkerkurset: 

Kurset er skreddersydd for unge bosatte flyktninger. Kurset varer over tre dager, 

med fire timer per dag, og har fire veiledere. Vi har et tak på 15 deltakere. I løpet av 

kurset skal deltakerne få kunnskap om ulike temaer knyttet til hvordan man går frem 

for å skaffe seg en ordinær jobb i det norske arbeidsmarkedet.  

Deltakerne får: 

o Formulere sin motivasjon, sine erfaringer og egenskaper  

o Skrive egen CV og søknader 

o Intervjutrening, samt rollespill med tilbakemeldinger 

o Lære seg sammenhengen mellom jobbannonse, søknad og CV 

Kurset er opparbeidet med hensyn til blant annet: 

o Språkkompetanse 

o Kulturforskjeller 

o Tidligere erfaringer fra hjemlandet 

Kurset for denne målgruppen har fokus på dialog, en-til-en veiledning og tett 

oppfølging under kurset. Det blir holdt på relativ enkel norsk, men det er viktig at 

deltakerne klarer å uttrykke seg på noe på norsk, for eksempel om tidligere 

erfaringer og lignende. Potensielle kursdeltakere bør også ha dataferdigheter i form 

av å være komfortable med å bruke internett og Word. 

 

 



   
 

 

 

 

 

Metodekurset: 

Som en integrert del av hvert kurs gjennomfører vi også metodekurs for de ansatte 

som jobber med kursdeltakerne. Vi har erfart at en del av de som jobber med unge 

flyktninger også gir jobbsøkerveiledning. Her ønsker vi å supplere med oppdatert 

kunnskap om jobbsøking, samt være en arena for å diskutere ulike problemstillinger 

en kan møte når man veileder unge som vil ut i arbeid. Metodekurset er en mulighet 

for å kunne få et innblikk i hvordan Jobbsøkerhjelpen veileder unge. Samtidig gir 

kurset en oppfriskning i nødvendige verktøy, og kunnskap om muligheter og 

fallgruver når man veileder unge inn i arbeidsmarkedet. 

Et metodekurs består av: 

o 5 timer med dialogbasert kurs 

o 12-15 deltakere 

o Fokus på ungdommenes problemstillinger 

o Verktøy til å følge opp ungdommene 

Vi ønsker å forankre vår kunnskap om jobbsøkerveiledning lokalt blant dem som 

kjenner ungdommene, for å sikre god oppfølging. Derfor inngår metodekurset i 

prosjektet.  

Som forutsetning for å motta tilbudet ønsker vi at dere: 

o Rekrutterer unge deltakere som har grunnleggende norskkunnskaper samt 

noe dataferdigheter 

o Stiller med kurslokale 

Vi i Jobbsøkerhjelpen er selv ansvarlige for å ordne alt praktisk og logistikk fra vår 

side. Vi kan for eksempel ta med datamaskiner og projektor om dere ikke har dette.  

Videre ønsker vi å sammen finne datoer som passer godt for både ungdom og 

ansatte i kommunen.  

 

 



   
 

 

 

 

 

Generelt om Jobbsøkerhjelpen 

Jobbsøkerhjelpen er en nyoppstartet forening som hjelper unge med å skaffe seg 

jobb. Vi består av ansatte med lang erfaring og kompetanse innen jobbsøking for 

unge. Våre kurs og prosjekter er utarbeidet med utgangspunkt i anerkjent metodikk 

innen pedagogikk og psykologi, de ansattes varierte fagbakgrunn og vår samlede 

erfaring fra kontakt med tusenvis av unge i vår målgruppe.  

Våre veiledere er unge og engasjerte mennesker med en mangfoldig bakgrunn. 

Ungdommene vi møter kjenner seg igjen i våre veiledere, og dermed blir veiledere 

forbilder for noen som sliter med å skaffe seg jobb. Sammen med ungdommene 

skaper våre veiledere en gruppedynamikk preget av tilhørighet, fellesskap og tillit. Vi 

håper dette gjør oss til et naturlig valg for ungdom som ønsker seg jobb.  

Nå håper vi at Jobbsøkerhjelpen kan bidra til det viktige arbeidet som gjøres for å 

integrere unge flyktninger som etablerer sine nye liv i Norge.  

 

Høres prosjektet ut som noe for dere? Ta kontakt med prosjektleder Selamawit Haile 

på selamawit@jobbsokerhjelpen.no eller på telefon 45263426 for mer informasjon 

og booking. 

 

www.jobbsokhjelp.no 

https://www.facebook.com/jobbsokhjelp/ 
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