Leter du etter
gode medarbeidere?

Vi tar jobben!

En lønnsom deal!
Jobbspesialistene på Hadeland har som mål å være en trygg
rekrutteringspartner med den beste oppfølgingen for arbeidsgiveren.
Vi bistår motiverte arbeidssøkere i jakten på den riktige jobben.
All forskning viser at jobb er tilfriskende og gir gode helsemessige
effekter dersom vi får bruke vårt talent, våre ferdigheter og
kompetanse ute i arbeidslivet, på den riktige arbeidsplassen.
Dersom du velger jobbspesialistene på Hadeland som din
rekrutteringspartner vil du få følgende merverdi tilbake:
•
•
•
•
•
•
•
•

Motiverte medarbeidere
Kvalifiserte medarbeidere
Trygg og åpen rekrutteringsprosess
Oppfølging og tilrettelegging for arbeidstaker og arbeidsgiver 		
så lenge en av partene ønsker dette
Dedikert jobbspesialist tilgjengelig for din bedrift
Tett samarbeid med NAV
Kunnskap om økonomiske stønader og virkemidler
Stort fagnettverk og mange samarbeidspartnere

En ressurs fra dag én!
Håvard (35 år) har slitt med sosial angst og tvangslidelse og
stått utenfor arbeidslivet de siste 10 årene. Han hadde imidlertid en brennende interesse for kaffe, var ekstremt nøyaktig og
hadde et sterkt ønske om å komme i jobb. Joakim Strand og
Øskantgutta så hans ressurser og valgte å ansette han som
altmuligmann og kaffebrennerlærling ved norð- brenneri på
Tveita hvor han nå har jobbet i litt over et år – uten fravær.

«Det å ha ekte jobb, bli stilt krav til og få lønn, har betydd alt
for meg. Jeg er veldig stolt» – Håvard Blisten, (35 år)
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«Da Gunn ringte og fortalte om kaffeentusiasten var det
interessant fra første stund. Håvard har en genuin interesse
både for faget og det å skulle ha en jobb. Det var en selvfølge
for oss å ansette han på ordinære vilkår. Han har vært en ressurs for oss fra dag en.» – Joakim Strand, kaffebrenner og deleier norð- brenneri

Hvem er vi i Hadeland IPS
– Supported Employment?
Kine Nan Lium, Avdelingsleder
Kine har variert arbeidserfaring, blant annet som frilansjournalist i
lokalavisa. Hun har også jobbet som senterkoordinator med medlemspleie og
markedsføring. Kine har vært engasjert i den lokale handelsstanden i flere år
og har vært styremedlem i Gran Handel og Håndverk. Før hun begynte som
prosjektleder i Hadeland IPS, jobbet Kine noen år som veileder i NAV. Kine har
en bachelor i sosialt arbeid og videreutdanning i Psykisk Helsearbeid. Hun har
studert prosjektledelse og Organisasjon og ledelse på NTNU.

Thomas Gulbrandsen, Fagleder
Thomas har jobbet med salg, rekruttering og personalledelse de siste 15 år.
Han har kjennskap til og erfaring fra selskaper som Manpower, Moelven,
Siemens og offentlig virksomhet. Som fagutdannet tømrer har han også
kjennskap og erfaring fra byggebransjen. Thomas har tilleggsutdannelse i
pedagogikk og ledelse.

Sirèn Fossli Nielsen, Metodeveileder
Sirèn er utdannet kokk og har de siste seks årene drevet egen restaurant
i Hønefoss. Sirèn har bred erfaring fra kokkeyrket nasjonalt og internasjonalt i
ulike roller, både som arbeidstaker og arbeidsgiver. Gjennom sitt yrke har Sirèn
et bredt nettverk i flere ulike bedrifter. Hun har i flere år hatt hovedansvar
for lærlinger i bedriftene. Sirèn er i tillegg til kokkeutdannelsen i gang med en
bachelor i økonomi og administrasjon.

Lisbeth Grua, Metodeveileder
Lisbeth har variert arbeidserfaring, blant annet fra departement, barnehage
og attføringsbedrift. Hun har i tillegg jobbet som adjunkt/lærer i flere år.
De siste årene har hun jobbet ved ungdomsteamet på NAV Hadeland som
jobbspesialist. Lisbeth har en bachelor innen pedagogikk og videreutdanning
i coaching og ledelse.

Malin Bergseth, Metodeveileder
Malin har jobbet som sykepleier i primær- og spesialisthelsetjenesten i over 10
år. I tillegg har hun jobbet som PR-assistent i forskjellige salg- og service
yrker. Hun er også treningsinstruktør på Hadeland treningssenter. Gjennom sitt
verv som hovedtillitsvalgt i Gran kommune har hun opparbeidet seg nettverk i
både Lunner og Gran kommune. Malin har en bachelor i sykepleie.

Roy Erland Myrdal, Metodeveileder
Roy Erland har jobbet innen toppidrett de siste 12 årene. Her har han hatt
forskjellige roller innenfor skihopping i Norges Skiforbund og Kollenhopp.
Gjennom dette har han opparbeidet seg god erfaring med individuell
oppfølging av mennesker. Erfaringene har gitt god forståelse for teamarbeid,
ledelse og prosjektarbeid. Roy Erland har utdannelse innen idrett fra Norges
Idrettshøgskole og Pedagogikk fra Universitetet i Oslo.

Atle Lyhmann, Jobbspesialist
Atle har over 20 års erfaring fra privat næringsliv og har jobbet som
selger, produkt- og salgssjef i kosmetikkbransjen. I tillegg har han 5 års
erfaring som selvstendig næringsdrivende. Gjennom disse jobbene har han
opparbeidet seg solid næringslivskompetanse. Han har også erfaring som
veileder i NAV og fra attføringsbransjen.

Nina Skapalen, Jobbspesialist
Nina har lang erfaring fra det private næringsliv og har i over 20 år vært
i treningsbransjen. Kursvirksomhet og foredrag har vært en stor del av Ninas
tidligere jobb, og hun har i tillegg hatt styreverv i flere selskaper. Personlig
veiledning og coaching er Nina sin styrke, noe som kan komme til gode i
jobben som Jobbspesialist.

Marlene Höfliger, Jobbspesialist
Marlene har bred erfaring i stillinger som Produkt- og Markedssjef i utlandet og
i Norge. Hun har jobbet i internasjonale konsern som BASF og Bayer AG. Hun
har vært med å utvikle bioenergi i Norge og implementerte biodrivstoff på det
norske markedet. Marlene er utdannet i Sveits innenfor Økonomi/ Administrasjon
med videreutdanning i Internasjonal Markedsføring og Market Research.

Birgithe Gamme, Jobbspesialist
Birgithe har variert arbeidserfaring fra detaljhandel som butikksjef i over
12 år og som driver av egen butikk på Gran. Hun hadde alt ansvar for den
daglige drift som økonomi, rekruttering, opplæring av nye medarbeidere og
å motivere for å nå salgsbudsjettene.
Hun har også erfaring fra gårdsdrift og entreprenørbransjen gjennom mange
år i kontorfunksjon og praktisk arbeid.

Malika Sannes, Jobbspesialist
Malika har jobbet med rekruttering, bemanning, salg og kundebehandling i
over 15 år. Hun har en bred erfaring innenfor dette feltet, og har opparbeidet
seg et godt nettverk innenfor både restaurant- og klesbransjen.
Gjennom disse årene har hun vært gjennom en rekke lederkurs
innenfor McDonalds.

Pål Laursen, Jobbspesialist
Pål har over 25 års erfaring innen salg og markedsføring fra ulike roller
i privat næringsliv. Han har blant annet jobbet som avdelingsleder for
kundesenter, med import og salg innenfor varehandel og markedsførings
bedrifter. Gjennom de ulike rollene har han opparbeidet seg et betydelig
nettverk innenfor næringslivet og har fått god kunnskap om hvilke
forventinger og krav som stilles fra arbeidsgiver-siden. Pål har også lang
erfaring som selvstendig næringsdrivende.

Morten Hagen, Jobbspesialist
Morten har en variert arbeidsbakgrunn fra militæret, sportsbransjen og
transport. Han har flere års erfaring fra butikkdrift og har vært ansvarlig for
et sykkelverksted. De siste årene har han jobbet med salg, nettverksbygging
og opplæring hos en verdensledende innovatør i transportnæringen. Han er
utdannet internasjonal markedsfører med en bachelorgrad fra Simon Fraser
University og BI.

Anne Mari Ellingbø, Jobbspesialist
Anne Mari har lang erfaring fra bank og finansbransjen. Hun har i flere
år jobbet som finansiell rådgiver i Nordea. Gjennom sin rolle i bank har
relasjonsbygging vært viktig og hun har opparbeidet seg god salgserfaring,
noe som kan komme godt med i rollen som jobbspesialist. Hun har også
jobbet med å skaffe banken gode nye kunder gjennom proaktiv jobbing
ute i markedet. Anne Mari har også erfaring fra restaurantbransjen. Hun er
utdannet ved Handelshøyskolen BI, hvor hun studerte Markedsføring.

Frank Andås, Jobbspesialist/administrator IPS Ressurssenter
Frank har bred erfaring som internasjonal fotballdommer, og har bl.a. dømt
kamper i Norsk Eliteserie, cupfinaler, Champions League, OL og EM. Fra
næringslivet har Frank 10 års erfaring fra roller som leder og rådgiver i både
Gjensidige og IF Forsikring. Gjennom dette har Frank opparbeidet seg bred
erfaring fra coaching og personlig utvikling både fra idrett og rådgivning/
salg. Frank er utdannet Bedriftsøkonom ved BI Handelshøyskolen.

May Lund, Tiltakskoordinator og ressursperson i NAV Hadeland
May har lang og variert erfaring i NAV og er i dag Tiltakskoordinator i
regionen. Hun har god kjennskap til NAV-systemet og virkemidlene som
blant annet jobbspesialistene kan benytte seg av. May har erfaring med
å jobbe med samarbeidsprosjekter og har mye kunnskap om økonomi og
regnskap. Hun har jobbet tett på prosjektet i flere år og har nå en dedikert
rolle inn i ressurssenteret på NAV Hadeland.

Jobbmatch
Jobbspesialistene er opptatt av bedriftens behov og hva dere
ser etter når dere skal rekrutterer nye medarbeidere. Vi vet
at det er både tid- og ressurskrevende å få rett person på rett
plass. Jobben vår er å bli godt kjent med ulike arbeidsgivere og
selvfølgelig med kandidatene som leter etter jobb. Gjennom
kartlegging av personlige egenskaper, interesser og ferdigheter,
har vi gode forutsetninger for å finne frem til rett jobbmatch.
Jobbspesialisten vil legge til rette for at alle parter skal komme
godt ut av det i en ansettelsesprosess.
Vi er et stort team med erfaring fra mange bransjer og yrker,
og vil være tilgjengelig for deg når du trenger det!
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Kine Nan Lium,
Avdelingsleder
kine.nan.lium@nav.no
Mobil: 911 40 564

Malin Bergseth,
Metodeveileder
malin.bergseth@nav.no
Tlf. 911 94 941

Marlene Höfliger,
Jobbspesialist
marlene.hofliger@nav.no
Mob. 980 91 435

Morten Hagen,
Jobbspesialist
morten.hagen@
lunner.kommune.no
Tlf. 409 07 864
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Thomas Gulbrandsen,
Fagleder
thomas.gulbrandsen@nav.no
Mobil: 907 42 765

Roy Erland Myrdal,
Metodeveileder
roy.erland.myrdal@nav.no
Tlf. 924 33 560

Birgithe Gamme,
Jobbspesialist
birgithe.gamme@nav.no
Tlf. 458 47 322

Anne Mari Ellingbø,
Jobbspesialist
anne.mari.ellingbo@nav.no
Tlf. 412 79 233

Sirèn Fossli Nielsen,
Metodeveileder
siren.fossli.nielsen@nav.no
Mobil: 959 22 916
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•
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Atle Lyhmann,
Jobbspesialist
atle.lyhmann@nav.no
Mobil: 482 39 328

Malika Sannes,
Jobbspesialist
malika.sannes@nav.no
Tlf. 909 88 147

Frank Andås, Jobb
spesialist/administrator
IPS Ressurssenter
frank.andas@nav.no
Tlf. 466 22 380

Følg oss på

•

Lisbeth Grua
Metodeveileder
lisbeth.grua@nav.no
Tlf. 902 25 203

•

•

•

@HadelandIPS

Nina Skapalen,
Jobbspesialist
nina.skapalen@nav.no
Tlf. 913 21 665

Pål Laursen,
Jobbspesialist
pal.laursen@nav.no
Tlf. 407 20 823

May Lund, Tiltakskoordinator og ressursperson i NAV Hadeland
may.lund@nav.no
Tlf. 922 77 073

TINT Kommunikasjon | tintkom.no

Interessert? Ta kontakt med oss!

