
Vi tilbyr tjenester innen rekruttering, søk og utvelgelse, organisasjonsutvikling, ombordstigning, styringsstøtte, restrukturering, 
utplassering og ledelse for utleie. Vår omfattende ledelseserfaring og nettverk fra en rekke bedrifter og næringer gjør oss 
i stand til å bistå bedrifter, ledere og eiere med lønnsom forretningsutvikling, effektiv forandring og karriereveiledning. Vi 
fokuserer på å sikre at bedrifter og folk lykkes i å ta fremskrittet. Kunder vil dra nytte av våre verdier - nysgjerrig, sjenerøs og 
kompetent. Som din foretrukne HR-partner er vi klar til å hjelpe deg!

www.hrgruppen.net

Karriere
Lage en realistisk karriereplan

CV
Lage/oppdatere egen CV

Jobbverktøy
Bruke ulike jobbsøkerverktøy

Kompetanse
Kartlegging av kompetanse, 
personlighet og egenskaper

Søknad
Trene på å skrive søknader

Intervju
Intervjutrening med 
profesjonelle rekrutterere

Muligheter
Kartlegging av muligheter i 
markedet

Nettverk
Kartlegging og bruk av egne 
nettverk

Tilgang
Tilgang til alle partnerenes 
profesjonelle nettverk

Hvorfor karriererådgivning?
Når du leser dette er det trolig fordi du vurderer eller allerede har bestemt deg og undertegnet 
en avtale om sluttpakke.. 
Kanskje vet du hva du vil gjøre videre – eller har du utsatt de tankene og tenker at det sikkert 
ordner seg?  Og ja – det ordner seg for de aller fleste! Men det kan ta tid og av erfaring vet vi 
at perioden som ligger foran deg kan oppleves både frustrerende og vanskelig. Jobbsøking med 
sluttpakke er hardt arbeid og definitivt ikke betalt ferie!

Det er en stor omveltning å miste jobben sin. Du har kanskje aldri vært i en slik situasjon 
før. Hva er dine sterke og svake sider? Hvordan vil din kompetanse kunne nyttes i en ny 
virksomhet? Hvem er du som person og hvilke verdier er viktige for deg? Du må nå ut å selge 
deg selv og hvordan gjør du det på en best mulig måte?

Selv om vi har gode sosiale ordninger i Norge, er de fleste av oss avhengig av jobb og 
regelmessig inntekt. Vi har også lett for å sette hverandre i bås ut fra hvilket yrke vi har og hva 
vi gjør. Det er derfor vanskelig å fortelle omgivelsene at du nå ikke har jobb;  – er arbeidsledig, 
går på NAV, fått sluttpakke eller hva du velger å si til venner og familie.

En karriererådgiver vil være en god støttespiller i en slik prosess, både 
i forhold til å bevisstgjøre deg dine egne «selling points», være en 
støttespiller og gi deg fokus og «drive» i prosessen mot ny jobb.

Hva er karriererådgivning?
Karriererådgivning er en avtalt, strukturert og målrettet prosess der målet er å sikre at du  får 
tilbud om ny, ønsket jobb innen rimelig tid!
Karriererådgiving gir deg en personlig coach/rådgiver som:

• Styrker dine muligheter til å selv skaffe deg ny, ønsket jobb 

• Tilfører deg varig kompetanseheving og meningsfull personlig utvikling

• Bidrar til god handlingsevne og jobbfokus

• Ser deg og støtter deg

• Utfordrer deg uten å provosere

Med profesjonell karriererådgivning hos oss vil du også nyte godt av våre nettverk, samt at vi vil 
kunne lede deg inn i rekrutteringsprosesser vi har selv eller kjenner til.

KARRIERERÅDGIVNING

Vi hjelper deg å ta steget 
videre!


