
KARRIEREVEILEDNING MED PRAKSIS 

 
 
Har du behov for mer arbeidserfaring for å kunne få den jobben du ønsker deg? Vil du ha litt 
hjelp til å finne den rette veien videre i yrkeslivet? Karriereveiledning med praksis kan være 
kurset for deg! 
 
 
Innholdsbeskrivelse av kurset  
Uansett hvilken utdannelse, erfaring og bakgrunn du har: den beste jobbsøknaden er den du 
leverer gjennom å vise hva du faktisk kan bidra med. I Karriereveiledning med praksis er det 
fokus på praksis som den beste veien inn i jobb, eller ev. som en måte å få god erfaring på. 
Målet med kurset er å skaffe deg jobb. 
 
I løpet av kurset vil du bli sikrere på dine jobbønsker og yrkesmål, du vil lære deg et proft 
oppsett av CV-en din og jobbsøknadene dine. Du får bistand fra profesjonelle 
karriereveiledere til å søke jobb og ikke minst hvordan du kan skille deg ut i mengden av  
søkere med bred erfaring fra både næringsliv, organisasjoner og det offentlige.  
 
Sammen kvalitetssikrer og optimaliserer dere din CV og vurderer hva som er den riktige 
karriereveien for deg og dere kontakter arbeidsgivere som passer nettopp deg. 
 
Deltagerne har svært variert bakgrunn, men dere vil ha noen ting til felles – dere vil i jobb, 
dere er utålmodige, motiverte og ønsker å få vist hva dere kan. Og ikke minst vil dere jobbe 
sammen og bidra med egne, unike erfaringer og kunnskaper inn i et fellesskap. 
 
 
Arbeidsmarkedet i dag  
Det er ofte mange som jakter på de samme jobbene, og det er viktig å få muligheten til å vise 
seg frem. En praksisperiode er svært ofte den beste formen for et jobbintervju, og i inntil 10 
uker (eller til du får jobb!) vil du få sjansen til å overbevise en spesielt utvalgt arbeidsgiver 
hvorfor akkurat du passer til jobben. Og hvis du likevel ikke får den, vil du ha lært mye som 
hjelper deg til å rykke forbi mange andre i køen når du søker på jobb neste gang. 
 
 
Hvem kan få kurstilbud? 
Det er stor bredde blant deltagerne. Gammel eller ung, nyutdannet eller med lang erfaring fra 
yrkeslivet, ufaglært eller på leting etter lederstilling– det viktigste er at du er motivert, vil bidra 
i fellesskapet og tror praksis er et godt virkemiddel for å komme raskere i jobb. Du må 
snakke så godt norsk at du kan delta i samtaler, diskusjoner og undervisning. 
 
 
Sammen med din NAV-veileder kan du finne ut om dette kurset er riktig for deg. 

 

Digitalt kurs: Kurset gjennomføres primært som fjernundervisning. Arbeidspraksis i bedrift. 
Varighet:  Opptil 6 uker, med mulighet for utvidelse til 12 uker ved gjennomføring av 

arbeidspraksis. Det er som hovedregel ferie i forbindelse med jul og påske, 
og 3 uker i juli. 

Tid:  kl. 09.00 – 15.00 


