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// NAV

• Utlyse stillinger offentlig på Arbeidsplassen.no

• Utlyse stillinger internt i NAV og gi hjelp til 
rekruttering av arbeidskraft

• Rekruttere arbeidskraft fra EU/EØS-landene + 
Sveits

• Søke etter kandidater, gjøre nødvendige avklaringer 
og presentere kandidater for arbeidsgivere som 
matcher arbeidsgivers behov

• Samarbeid med bemanningsforetak om å finne 
aktuell arbeidskraft

• Arbeidsgiver kan opprette Jobbtreff på 
arbeidsplassen.no, og fortelle om rekrutteringsbehov 
og virksomheten direkte til jobbsøkere

• Bruk av virkemidler som lønnstilskudd og mentor 
(individuell vurdering)

Hva kan NAV bistå med?

https://arbeidsplassen.nav.no/
https://arbeidsplassen.nav.no/mot-jobbsokere-pa-en-helt-ny-mate


// NAV

• Samarbeider med Bondelaget, 
Landbrukstjenester og NHO Mat og 
Drikke, Gartnerforbundet, Gartnerhallen 
og bemanningsbransjen

• Mobiliserer NAVs markedsnettverk

• Kontakter arbeidsgivere for å tilby hjelp

• Gjennom EURES-samarbeid kan NAV 
hjelpe med å rekruttere arbeidskraft fra 
EU/EØS-landene + Sveits

Hva gjør NAV?



// NAV

• Kontaktskjema på nav.no

• Markedskontakt på lokalt NAV-kontor

• Informasjon om EURES-samarbeidet

• Arbeidsgivertelefonen 55 55 33 36

Veiledning og hjelp til kandidatsøk og 

stillingsutlysning

Hvordan komme i kontakt med NAV

https://arbeidsgiver.nav.no/kontakt-oss/kontaktskjema
https://arbeidsgiver.nav.no/kontakt-oss/fylkesvelger
https://www.nav.no/no/bedrift/rekruttering/rekruttere-hjelp-og-selvhjelp/rekruttere-fra-eu-eos-og-sveits


// NAV

• NAVs arbeidsmarkedstiltak tar 
utgangspunkt i den enkelte kandidats 
behov, og skal kompensere for 
lavere produktivitet og/eller 
manglende kompetanse

• Det lokale NAV-kontoret gjør 
individuelle vurderinger i hvert enkelt 
tilfelle

• Studenter og skoleungdom som ikke 
er registrert arbeidsledige i NAV vil 
ikke omfattes av NAVs tiltak og 
virkemidler

Tiltak og virkemidler



// NAV

Kontaktpersoner i fylkene
• Agder: Terje Johnsen - 934 84 777 / terje.johnsen@nav.no

• Vestfold og Telemark: Magnar Blix Hansen - 971 74 197 / magnar.hansen@nav.no

• Innlandet: Stein Engebråten - 951 11 965 / stein.edgar.engebraten@nav.no

• Nordland: Elisabeth Bomo - 958 05 446 / elisabeth.bomo@nav.no

• Trøndelag: Anne Grete Dahlen - 934 85 886 / anne.grete.dahlen@nav.no

• Øst-Viken: Anne Live Nævdal - 482 42 864 / anne.live.nevdal@nav.no

• Vest-Viken: – Ann Kristin Huseby – 416 15 105 / Ann.Kristin.Huseby@nav.no

• Møre og Romsdal: Tove Gustad – 930 89 701 / tove.m.gustad@nav.no

• Rogaland: Jonas Husabø – 407 61 277 / jonas.husabo@nav.no

• Vestland: Gunnfrid Kvalsund – 906 48 858 – gunnfrid.kvalsund@nav.no

• Troms og Finnmark: Dina Helene Bjørnæs – 476 58 977 / dina.helene.bjornes@nav.no

Eirik Haugen - 932 85 880 / eirik.haugen@nav.no

• Oslo: Carina Olsson – 982 22 845 / carina.olsson@nav.no
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// NAV

Aktuelle tiltak og virkemidler

Tiltak/virkemidler som kan være aktuelle der lokalt NAV kontor vurderer 
at kandidaten har behov for det

• Tilskudd til sommerjobb
• Dersom du som arbeidsgiver kan tilby sommerjobb til unge arbeidsledige, kan du nå 

få støtte fra NAV

• Lønnstilskudd
• Kan dekke deler av lønnen til enkelte kandidater
• Kan ikke benyttes ved akkord/provisjonslønn

• Mentor
• Tilskudd til lønn til en ansatt hos arbeidsgiver som følger opp og gir opplæring

• Arbeidstrening
•Kan benyttes i en kort periode, f.eks. ifbm. opplæring hos arbeidsgiver

• Inkluderingstilskudd
• Tilskudd som kan kompensere for dokumenterte merkostnader

https://arbeidsgiver.nav.no/tiltak/sommerjobb
https://arbeidsgiver.nav.no/veiviserarbeidsgiver/tiltak/lonnstilskudd
https://arbeidsgiver.nav.no/veiviserarbeidsgiver/tiltak/mentortilskudd
https://arbeidsgiver.nav.no/veiviserarbeidsgiver/tiltak/arbeidstrening
https://www.nav.no/no/bedrift/oppfolging/sykmeldt-arbeidstaker/relatert-informasjon/slik-folger-du-opp-sykmeldte/tilrettelegging/inkluderingstilskudd

