
Leter du etter
gode medarbeidere?

Vi tar jobben!



Livet kan by på utfordringer, og for de fleste av oss går det opp og ned. 
Kjenner du noen, eller har du selv opplevd at livet ikke alltid går på skinner? 

Da vet du også at jobb og gode kollegaer er viktig.

Hadeland IPS bistår motiverte arbeidssøkere i jobbsøk og i jobb. Arbeidssøkerne 
har vært ute av arbeidslivet i kortere eller lengre perioder på grunn av 

utfordringer med den psykiske helsen. Våre arbeidssøkere har likevel både gode 
kvalifikasjoner og stor motivasjon for å komme tilbake i jobb.

En lønnsom deal!

Hadeland IPS 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 Hadeland IPS 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 (33 år) har slitt med sosial angst og tvangslidelse og 
stått utenfor arbeidslivet de siste 10 årene. Han hadde imidler-
tid 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, (33 år)

«Da Gunn ringte og fortalte om kaffeentusiasten var det inter-
essant 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

Foto: Ruth Barsten, NRK



Hvis DU tar et samfunnsansvar, har vi kompetansen og tiden. 
Jobben gjør vi sammen!

Hvem er vi i Hadeland IPS?

Gunn Elisabeth Alm Thoresen, Jobbspesialist
Gunn Elisabeth har samarbeidet med arbeidsgivere i mange år som tilrette-
legger hos NAV. Hun har jobbet med å finne gode løsninger på arbeidsplassen 
for mennesker med psykiske lidelser. 

Gunn Elisabeth har bred erfaring på NAV sine tjenester og virkemidler.  
Hun har også annen relevant arbeidserfaring fra serviceyrker. 

Gunn Elisabeth har en bachelor i sosialt arbeid og videreutdanning i Psykisk 
Helsearbeid.

Kine Nan Lium, Prosjektleder
Kine har variert arbeidserfaring, blant annet som frilans journalist i lokalavisa og 
handelsstandens avis. Hun har også jobbet som senterkoordinator med medlems-
pleie og markedsføring. Kine har vært engasjert i den lokale handelsstanden i 
flere år og er nå styre medlem i Gran Handel og Håndverk. Før hun begynte som 
prosjekt leder 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 på NTNU.

Thomas Gulbrandsen, Teamleder
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 byggebran-
sjen. Thomas har tilleggsutdannelse i pedagogikk og ledelse.

Sirèn Fossli Nielsen, Jobbspesialist
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.



Atle Lyhmann,  Jobbspesialist
Atle har over 20 års erfaring fra privat næringsliv og har jobbet som selger, 
produkt- og salgssjef i kosmetikkbransjen. Han har jobbet med store  
internasjonale merkevarer som Schwarzkopf, Revlon, Paul Mitchell. 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. Atle er  
godt kjent med markedsarbeid, rekrutteringsprosesser og bruk av sertifiserte 
karriereverktøy.

Tonje Thoen Martinsen, Jobbspesialist
Tonje har variert arbeidserfaring fra forskjellige salg- og service yrker, men 
også fra fabrikk, barnehage, grafisk design og som markedskoordinator. Tonje 
har også en fortid med psykisk lidelse. Disse årene har gitt henne erfaringer 
i hvordan det er å leve med en psykisk lidelse, og hva som er viktig for å bli 
bedre. 

Før hun begynte som jobbspesialist i Hadeland IPS har Tonje studert og 
utdannet seg til sykepleier. Gjennom studietiden har hun opparbeidet seg god 
kjennskap til helsevesenet via praksis på sykehjem, medisinsk-, kirurgisk- og 
psykiatrisk avdeling. 

Jan Petter Rønning, Jobbspesialist
Jan Petter har lang ledererfaring i norske og internasjonale selskap – bl.a. 
som Administrerende direktør, Markedsdirektør og Salgsdirektør i selskaper 
som Telenor, NetCom, Thorn Nordic, Scanox. Han har i tillegg hatt styreverv i 
selskaper innen kjededrift, IT og finans. Jan Petter har også lang erfaring fra 
rekrutteringsbransjen, der han har rekruttert til både toppleder- og spesialist-
nivå. Jan Petter er utdannet Siviløkonom.



• De fleste med psykiske helseproblemer er i jobb

• Halvparten av befolkningen rammes i løpet av livet

 av psykiske helseplager

• 90% av de som rammes av psykiske problemer blir helt friske

• WHO anslår at psykiske lidelser står for over 20% av sykdoms-  

 belastningen på europeisk økonomi (mer enn alle krefttyper til sammen)

• 96 % av befolkningen mener at arbeid er viktig for

 deres mentale helse (Nasjonal Strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 - 2012)

• Fravær av arbeid gir uhelse (Wadell & Burton 2006)

• Symptomer på psykiske helseproblemer kan ikke forutsi en

 persons arbeidsevne (Borg 2006)

Arbeid er helsefremmende

Utfordringer i arbeidslivet
er mer utbredt enn du tror!



«Magnus» 36 år har hatt en vanskelig ungdomstid og skolesituasjon, og han 
har ikke gjennomført ordinære skoleløp. Han har hatt flere utprøvinger i jobb 
uten lønn, og vært innom jobber som ikke har fungert. Dette har medført mange 
år i NAV-systemet. «Magnus» har likevel hatt et sterkt ønske om å jobbe. Han 
har gjennom IPS kartlagt sine ressurser og sterke sider, og det ble tydelig at 
«Magnus» hadde behov for en arbeidsgiver som var forutsigbar og tydelig, 
men også kunne se han og gi gode tilbakemeldinger. «Magnus» får brukt sin 
kompetanse i en jobb som interesserer han og er topp motivert for å gjøre en 
innsats. 

I en periode jobbet «Magnus» på kontrakter, men han er i dag ansatt fast i 100 % 
stilling. Han får positive tilbakemeldinger fra kollegaer og arbeidsgiver, og han sier 
selv at han er frisk så lenge han jobber. Han sier at den tette oppfølgingen gjennom 
IPS har vært med på å holde håpet oppe i tunge stunder. Arbeidsgiver forteller at 
det har vært fint med samarbeid og dialog med jobbspesialisten i IPS i etterkant av 
jobb. Selv om behovet ikke har vært stort, har det vært godt å vite at det er noen 
der, forteller arbeidsgiveren.

«Det å være i jobb betyr veldig mye, man får en stabil og forutsigbar inntekt, 
bare det er færre bekymringer. Det å få lov til å bidra og være arbeidssliten er 
godt!» – «Magnus» 36 år

«Nei Magnus ser du, han gjør jobben – Det er derfor vi 
ansatte han. Han er en dyktig sjåfør og lett å be. Sier 

aldri nei og tar godt vare på maskinene. Han er også 
godt likt her hos oss – fire av gutta har vært innom 
og lurt på om vi ikke skulle ta han med når vi reiser 
videre. Han er kanskje litt stille, men er blid og 
interessert. Alle kan jo ikke skravle hele tiden heller 

da» – Jonny Haugland – formann,  Nomeland Anlegg A/S 

Jobbmatch og oppfølging

som suksesskriterier



Interessert? Ta kontakt med oss! 

Les mer på våre nettsider www.hadelandips.no

Gunn Elisabeth Alm Thoresen

Jobbspesialist

Gunn.Elisabeth.Alm.Thoresen@nav.no

Mobil: 481 37 213

Thomas Gulbrandsen

Teamleder

Thomas.Gulbrandsen@nav.no

Mobil:  907 42 765

Kine Nan Lium

Prosjektleder

Kine.Nan.Lium@nav.no

Mobil: 911 40 564

Sirèn Fossli Nielsen

Jobbspesialist

Siren.Fossli.Nielsen@nav.no

Mobil: 959 22 916

Atle Lyhmann

Jobbspesialist

Atle.Lyhmann@nav.no

Mobil: 482 39 328

Individuell Jobbstøtte er den tjenesten som på verdensbasis har best 
resultater når det gjelder å integrere jobbsøkere med psykiske  
helseproblemer. Hadeland IPS er et samarbeid med NAV Hadeland,  
NAV Jevnaker, Psykisk Helsetjeneste og Tilrettelagte Tjenester i Gran-, 
Lunner- og Jevnaker kommune, DPS Gjøvik Poliklinikk Hadeland og Rustje-
nesten i Jevnaker Kommune. Hadeland er en av seks piloter som skal prøve 
ut tjenesten i Norge. 
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Tonje Thoen Martinsen

Jobbspesialist

Tonje.Thoen.Martinsen@nav.no

Mobil: 997 50 886

Jan Petter Rønning

Jobbspesialist

Jan.Petter.Ronning@nav.no     

Tlf. 909 32 800


