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Universitetet i Oslo, International Staff Mobility Office (ISMO), har valgt Dfind HR Solutions 
som samarbeidspartner for Dual Career Services. 

Til dette formålet har vi i første omgang tatt frem en programpakkeløsning der kandidaten 
har 6 en-til-en møter med en av våre seniorrådgivere. 

Avtalen omfatter også andre HR-relaterte tjenester.

Om Dfind HR Solutions
Dfind er et konsulent- og rådgivningsselskap som har som må å skape utviklingsmuligheter for 
organisasjoner, bedrifter og mennesker. Vi er en del av Randstad, som ble grunnlagt i Nederland i 
1960, og i dag er verdens største aktør innefor HR, rekruttering og bemanningsløsninger.

Karriere- og omstillingsrådgiving
Programoversikt, grafisk. “Hjulet” visualiserer hele programmet som to sammenhengende 
halvdeler som også dekkes av våre to bøker. Programmet gjennomføres som en kombinasjon av 
coachsamtaler og egne arbeidsoppgaver mellom møtene.

Del 1 fokuserer på “Sette profesjonelle mål” ved å kartlegge sin samlede kompetanse, motivasjon 
samt definere sitt marked.

Del 2 fokuserer på ”hvordan realisere disse målene” gjennom å formulere et budskap, kartlegge sitt 
nettverk produsere søknadsdokumenter samt trene seg på møter og intervjuer.
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Individuell tilpasning
Individuell tilpasning av programmet der deltakeren bestemmer agendaen ut i fra hjelpebehovet.  

Som en del av et landsomfattende rekrutteringsbyrå med kontorer og nettverk i 19 byer har vi 
god kjennskap til lokalt arbeidsmarked og kjenner våre kunders framtidige behov for å leie eller 
rekruttere personal.

Våre rådgivere er seniorer med lang erfaring fra rekruttering, bemanning, HR og ledelse. Vi er 
også sertifiserte coacher, noe som gir deg trygghet i endringsprosessen.

Om ønskelig blir deltakeren en del av Randstad og Dfind sine kandidatdatabaser for faste og 
temporære stillinger. Vi samarbeider også med andre rekrutterings- og bemanningsbyråer.

Vi lager handlingsplaner mellom hvert møte for sikre fremdrift i programmet

•

•

•

•

•

ta kontakt:
Ghazaleh Amini, Section Leader - International Staff Mobility Office, ghazaleh.amini@admin.uio.no    
Tone Elstad, Adviser - International Staff Mobility Office, tone.elstad@admin.uio.no

Som deltager i vårt program sikres man:
•

•
•
•

fordypet innsikt i sin totale kompetanse som ferdigheter, kunnskap og personlige egenskaper 
og hvor denne kan brukes.
tydeliggjøring av motivasjon og drivkrefter som er viktig for en potensiell ny arbeidsgiver.
kunnskap om hvordan fremstå best mulig og formidle det unike ved seg selv.
større tilgang til det skjulte arbeidsmarkedet.

Dfind som rekrutterer og bemanningsaktør
Dfind er også rekrutterer og arbeidsgiver innenfor følgende virksomhetsområder, noe som 
kan være en fordel for deltakere i våre program. Vi er virksomme hovedsakelig innenfor 
disse yrkesgrupper: 

•
•
•
•

Digital & IT
Finance
Engineering
Salg & marked 

Forretningsutvikling
HR og Administrasjon (sr. roller)
Executive på tvers av fagområder

•
•
•

Enkelttimer6 samtaler

16.200,- 1.350,-
Priser inkluderer for- og etterarbeid til hver samtale, 
telefonsupport og kontakt med internt og eksternt 

nettverk.

Etter kravspesifikasjon og avtale

Priser og kontaktdetaljer


