
Leter du etter
gode medarbeidere?

Vi tar jobben!



Vi er kvalifiserte jobbsøkere

Vi er motiverte 

Vi vil jobbe for å bevise at vi kan

Vi vil bidra i samfunnet

Vi har kompetansen du trenger …men vi 
har også livserfaringer som har gjort at 
vi har stått utenfor arbeidslivet

“Nå vil vi tilbake! For å kunne 
jobbe må vi ha en arbeidsgiver. 

Vi trenger nettopp deg!”

Hvem er vi som ønsker 

oss en arbeidsgiver?



En lønnsom deal!eg?

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. 

Jobb kan være tilfriskende og gir gode helsemessige effekter for 
mennesker med psykiske utfordringer. Våre arbeidssøkere har jobbet 
seg tilbake og ønsker mer enn noe annet å bidra i samfunnet og gjøre 
en jobb. De vet hva det koster og vil gjøre det som kreves. Det er nå 
de trenger en sjanse, og det er nettopp det du kan gi dem!

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.

Vi har kompetanse til din bedrift!

• Inkluderingskompetanse

• Kunnskap om psykiske helseproblemer i arbeidslivet

• Sykefraværskompetanse

• Arbeidsmarkedskunnskap

• Karriereveiledning

• Tett samarbeid med NAV

• Kunnskap om økonomiske stønader

• Mulighet for tilrettelegging

• Økonomiske virkemidler

• Stort fagnettverk og mange samarbeidspartnere

Vi tar
jobben!



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 
tilrettelegger 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 erfaring fra klesbransjen, blant annet som butikksjef. I en 
periode var hun senterkoordinator for et av kjøpesentrene på Gran og 
jobbet med medlemspleie og markedsføring. 
 
Kine har vært engasjert i den lokale handelstanden i flere år og er 
nå styremedlem i Gran Handel og Håndverk. Før hun begynte som 
prosjektleder i Hadeland IPS, jobbet Kine tre år som veileder i NAV.  
 
Kine har en bachelor i sosialt arbeid og tilleggsutdanning i  
Psykisk Helsearbeid. Hun studerer nå ledelse på NTNU.

Thomas Gulbrandsen, Jobbspesialist
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.



Marianne Haga, Jobbspesialist.
Marianne har bred erfaring fra arbeidslivet hvor hun har jobbet med 
salg og tjenester i håndverksbransjen, opplæring i skole, samt at hun 
har flere års erfaring fra attføringsbransjen. Som konsulent innen  
attføring har hun samarbeidet tett med mange arbeidsgivere. 

Gjennom å ha vært selvstendig næringsdrivende, har Marianne god 
kjennskap til arbeidsgiverperspektivet og har et engasjement som 
ivaretar både deltakere og arbeidsgivere. 

Marianne er fagutdannet Frisør, Yrkesfaglærer i design og håndverk, 
Karriereveileder, Coach og Mental Trener.

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 næringsdriv-
ende.

Gjennom disse jobbene har han opparbeidet seg solid næringslivs-
kompetanse. Han har også erfaring som veileder i NAV og fra att-
føringsbransjen. Atle er godt kjent med markedsarbeid, rekrutterings 
prosesser og bruk av sertifiserte karriereverktøy.

Atle har bred realkompetanse og har en solid erfaring med og i 
næringslivet hvor han har hatt flere ulike roller.



• 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!



«I forhold til å komme tilbake i jobb er det ikke lett 
å komme med noen kort forklaring, bortsett fra 

at det helt klart har hatt en enorm betydning for 
meg og en klart helsefremmende effekt.»

 

 

Før Anne ble syk jobbet hun som ergoterapeut for 

barn. Først med multifunksjonshemmede barn i 

barnehage, så som ergoterapeut for barn i bydel,  

og deretter som konsulent for habilitering. 

I 2001 ble Anne innlagt på psykiatrisk avdeling og var  under behandling  

i ett år. Siden har hun hatt flere innleggelser, den siste i 2006. I 2003 ble 

Anne 100 % uføretrygdet. 

Vilje og motivasjon bidro til at hun kom tilbake til arbeidslivet, og hun jobber 

i dag som erfaringskonsulent/ergoterapeut på Voksenpsykiatrisk avdeling 

Vinderen, enhet for kunnskapsutvikling.

Kompetansen og erfaringen som Anne sitter inne med er verdifull for  

samfunnet. Hun har også sett hvor stor betydning arbeid har for helsen. 

Anne Vedlog

Hva har arbeid betydd for deg?



Interessert? Ta kontakt med oss! 

Gunn Elisabeth Alm Thoresen

Jobbspesialist

Gunn.Elisabeth.Alm.Thoresen@nav.no

Mobil: 481 37 213

Thomas Gulbrandsen

Jobbspesialist

Thomas.Gulbrandsen@nav.no

Mobil:  907 42 765

Kine Nan Lium

Prosjektleder

Kine.Nan.Lium@nav.no

Mobil: 414 50 058

Marianne Haga

Jobbspesialist

Marianne.haga@nav.no

Mobil: 48 07 15 90

Atle Lyhmann

Jobbspesialist

Atle.lyhmann@nav.no

Mobil: 48 23 93 28

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 i Gran-, Lunner- og Jevnaker kommune,  

DPS Gjøvik Poliklinikk Hadeland og Rustjenesten i Jevnaker Kommune. 

Hadeland er en av seks piloter som skal prøve ut tjenesten i Norge. 
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