
Som jobbveileder skal du følge opp arbeidssøkende personer som er innmeldt fra NAV, med mål 
om å komme i jobb eller utdanning. Bistanden er i form av kompetanse -og karriereveiledning, 
utdanning – og yrkesveiledning, kontakt og oppfølging på arbeidsplassen, opplæring i arbeidsre-
laterte og sosiale ferdigheter, samt råd og veiledning til arbeidsgiver. 

Jobbveilederstillingen knyttes hovedsakelig opp mot arbeidsmarkedstiltaket AFT (arbeidsforbe-
redende trening). Vikariatet vil være på 6 måneder med stor mulighet for forlengelse eller fast 
ansettelse.

Vi søker en person som:
•  Har høgskoleutdanning innen helse og sosialfag, eller pedagogisk utdanning.
•  Er god på å bygge relasjoner. 
•  Jobber selvstendig, effektivt og er resultatorientert.
•  Har lyst til å oppsøke arbeidsgivere og bedrifter.
•  Har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne. 
• Har kunnskap om brukergrupper/diagnoser 
 og kan koble dette til arbeidsdeltakelse. 
•  Har gode samarbeidsevner, gode holdninger og godt humør. 
•  Det er ønskelig at du har kjennskap til arbeidsmarkedstiltak hos NAV.
•  Vi vil gjerne høre om din kunnskap og kjennskap til næringslivet på Sortland. 
•  Kunnskap om kartlegging av arbeidsevne, yrkes- og 
 karriereveiledning vil vektlegges. 
•  Relevante kurs/sertifiseringer vil være en fordel. 
•  Har sertifikat og disponerer egen bil. 
 Arbeidsområde er definert til Vesterålen, med hovedkontor på Sortland.

I vår bedrift vil du være en viktig del av et godt team. Vi er opptatt av kompetanse og kvalitet, og 
vi ser alltid etter gode løsninger. Vi er en bedrift som inkluderer og har det gøy på jobb! Stillingen 
er et vikariat på 6 mnd. Søkere med annen utdanning og/eller relevant erfaring kan vurderes. 
Personlig egnethet vektlegges.
Lønn etter avtale. Avtalefestet innskuddspensjon. Stillingen ansettes i SA-Produksjon AS. 
Spørsmål om stillingen kan rettes til:
Tom Gunnar Asen, daglig leder. Tlf. 40 20 00 64
Søknad og cv sendes på e-post til post@sortland-arbeidssenter.no. 

Søknadsfrist: 02.01.2023

Vil du ha en spennende jobb – søk jobb hos oss

Sortland Arbeidssenter AS er et konsern, med datterselskapene SA-Produksjon, SA-Kompetanse og SA-
Driv. Vi tilbyr attføringstjenester, arbeidstrening, kurs og jobb innenfor ulike produksjoner. I selskapet 
SA-Produksjon AS tilbyr vi arbeid for våre VTA-ansatte. Her arbeides det i kantine, vaskeri, brukthandel, 
jobbfrukt, vedproduksjon, makulering og design. I tillegg utfører vi ulike transportoppdrag, samt drift 
av Utstyrsloftet, for Sortland Kommune. 

søker

VIKAR SOM JOBBVEILEDER 100% stilling


