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NY KURS  
– et karriereomstillingsprogram for ansatte som må slutte i jobben 

Program: NY KURS 

Ta vare på din ansatt som må 
slutte i jobben ved å tilby et 
individuelt program i 

karriereomstilling. 

Karriereomstillingsprogram  

er god personalpolitikk 

Et arbeidsforhold tar slutt av mange årsaker, men felles for alle som 

må slutte i jobben er at veien videre må stakes ut på nytt. Dette er 

en personlig omstilling som for mange er en krevende fase, og den 

starter allerede når beskjed om avslutning er gitt. For noen starter 

en sorgprosess av det tapte, mens andre umiddelbart ser muligheten 

for å gjøre noe helt annet. For å lykkes best mulig i denne 

omstillingsprosessen handler det om å vite hvilke ressurser en 

besitter, hva en er god på og ikke minst hva en motiveres av og får 

energi av, for så stake ut en ny kurs. 

 

 

 

Programmet – 
trinn for trinn 

Fase 1 

Fase 2 

Fase 3 

Fase 4 

Uten jobb – hva nå? 

Ny jobb 

Hva er viktig for deg? 

Drømmejobben! 

Fase 5 

Fase 6 

Handlingsplan – veien 

videre 

Individuelt tilpasset 

oppfølging 

dinHR tilbyr sammen med Motus Coaching karriereomstillings-

programmet ”NY KURS”. Programmet går over 3 måneder og 

har som mål å bistå ansatte som avsluttes i jobben sin videre. 

Gjennom coaching og karriereveiledning gis individuelt tilpasset 

oppfølging i tiden etter at arbeidsforholdet er avsluttet. 

Tromøyveien 20, 4841 Arendal 

post@dinhr.no 

Telefon 48 50 88 88  

mailto:post@dinhr.no
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Programbeskrivelse NY KURS 

Personlig omstilling og nyorientering for veien videre 

NY KURS - et karriereomstillingsprogram fra dinHR 

Uten jobb - hva 
nå?

Endringsprosessen 
for deg

Hva du kan 
(kompetanseprofil)

Hva du vil

Hva du er 
best på

Ny jobb

CV

Søknadsskriving

Intervjuet

Omdømmet 
ditt

Hvor er de ledige 
stillingene

Bruk av 
nettverket 

ditt

Sosiale medier

Hva er viktig for 
deg?

Personlige verdier 
og ressurser

Hva motiverer 
deg?

Jobbmål

Drømmejobben

Hvordan ser den ut?

Hva skal den gi deg?

Hva skal du gi den?

Bistand på 
søknadsskivning

Intervjutrening

Handlingsplan 
- veien videre

Mål antall 
søknader

Mål antall 
intervjuer

Oppfølgingsbehov 
videre (avtales 

individuelt)

Individuelt 
tilpasset 

oppfølging

Coaching og 
rådgivning 

(inntil 4 timer)

De første fem fasene gjennomføres 
innenfor den første måneden. 
Individuelt tilpasset oppfølging – fase 
seks gjennomføres de påfølgende 2 
måneder.  

 


