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Program: NY KURS

KVINNER OVER 50 MED NY KURS
– et karriereomstillingsprogram for kvinner over 50 år som er
uten jobb
Et karriereomstillingsprogram
gir både personlig utvikling og
verktøy til jobbsøkerprosessen,
og bidrar til å komme raskere
over i ny jobb! Deltakelse er
GRATIS!

Programmet –
trinn for trinn
Fase 1

Uten jobb – hva nå?

Fase 2

Ny jobb

Fase 3

Hva er viktig for deg?

Karriereomstillingsprogram
for deg som er på vei videre

Fase 4

Drømmejobben!

Et arbeidsforhold tar slutt av mange årsaker, men felles for alle som

Fase 5

Handlingsplan – veien
videre

må slutte i jobben er at veien videre må stakes ut på nytt. For å

Individuelt tilpasset
oppfølging

hvilke ressurser en besitter, hva en er god på og ikke minst hva en

Fase 6

lykkes best mulig i denne omstillingsprosessen handler det om å vite
motiveres av og får energi av, for så stake ut en ny kurs.
Vi har nå gleden av å invitere kvinner over 50 år til et GRATIS
karriereomstillingsprogram med oppstart i januar 2021. Programmet
varer i 4 måneder og vil være en kombinasjon av temasamlinger,
bistand i jobbsøkerprosessen, og individuell rådgivning og coaching.

Programmet gjennomføres av
kompetansesamarbeidet:

Kontaktperson og påmelding til:
Kine Aasheim
kine@dinhr.no
91623873

ER DU KLAR? VELKOMMEN!
Programmet går over 4 måneder og har som mål å bistå kvinner
over 50 år i karriereomstilling. Gjennom samhold, coaching og
karriereveiledning gis individuelt tilpasset oppfølging på vei mot ny
jobb! Programmet vil også bli tilrettelagt for online gjennomføring.
Programmet er gratis for deltakerne, og dette er muliggjort
gjennom støtte fra Kristiansand kommunes covid-19 midler.
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Problem, dato

Programbeskrivelse NY KURS
Personlig omstilling og nyorientering for veien videre
Uten jobb - hva
nå?

Ny jobb

Hva er viktig for
deg?

Drømmejobben

Handlingsplan
- veien videre

Endringsprosessen
for deg

CV

Personlige verdier
og ressurser

Hvordan ser den ut?

Mål antall
søknader

Hva du kan
(kompetanseprofil)

Søknadsskriving

Hva motiverer
deg?

Hva skal den gi deg?

Mål antall
intervjuer

Hva du vil

Intervjuet

Jobbmål

Hva skal du gi den?

Oppfølgingsbehov
videre (avtales
individuelt)

Hva du er
best på

Omdømmet
ditt

Er drømmejobben
det riktige nå?

Hvor er de ledige
stillingene

Intervjutrening

Individuelt
tilpasset
oppfølging

Coaching og
rådgivning

Bruk av
nettverket
ditt

Sosiale medier

De første fem fasene gjennomføres
innenfor den første to månedene.
Individuelt tilpasset oppfølging – fase
seks gjennomføres de påfølgende 2
måneder.
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