
Slik får du erfaring 
fra første studieår

Finn og forstå  
jobben du ønsker deg

Slik lander du
fulltidsjobben

Din karriere
fra studiestart til arbeidsliv



Etter endt utdanning har de fleste et mål om å finne en jobb som er relevant i 
forhold til utdanningen. 

Når arbeidsgivere ansetter nye medarbeidere er de opptatt av helheten av din 
kompetanse. Det betyr at for mange arbeidsgivere vil kompetanse bestå av 
mer enn bare fagvalg og karakterer. Selvsagt er det viktig å prestere så godt 
som mulig faglig sett, men det utenomfaglige kan kanskje bli det som vipper 
drømmejobben i riktig retning for deg når den tid kommer.  Start derfor tidlig 
med å gi din CV et innhold som består av mer enn bare studier, det er ikke så 
mye du kan endre den dagen du har oppnådd graden din. 

Karriereforberedelser bør du starte med fra dag én som student. Utenomfaglige 
aktiviteter, som eksempelvis en deltidsjobb, et verv i en forening, politisk 
aktivitet, treneroppdrag i et idrettslag med mer, vil kunne gi verdifull erfaring 
som arbeidsgiver verdsetter og vektlegger i en ansettelse. 

Olympiatoppen har kommet frem til at idrettsutøvere trenger minst 10 000 
timer trening for å bli best. Det finnes ingen snarveier. Det gjør det heller ikke 
for deg. Vi mener at du trenger minst 1000 timer for å fylle CV-en din.

Erfaring er både kvalitet og kvantitet. Noe vil være mer relevant, men erfaring 
er svært sjelden verdiløst. Det som er helt sikkert, er at du må investere tid 
og krefter i å få utenomfaglige kvalifikasjoner. Dersom du har en deltidsjobb 
gjennom fire år, en dag i uka, nærmer du deg de 1000 timene. Har du vært 
engasjert i en forening, i studentpolitikk eller hatt andre verv i samme 
tidsperiode, når du også det målet. 

Vi oppfordrer deg til å skaffe deg bred erfaring, hvor du får utforsket sider ved 
deg selv og funnet mer ut om hva du trives med og er god på. 1000 timer er 
selvsagt et symbolsk tall. Hovedbudskapet er at det er vanskelig å hente inn 
de 1000 timene i siste semester av graden din. Bruk hele studietiden din til 
å gjøre deg attraktiv for arbeidsgivere, først og fremst gjennom studier, men 
også gjennom andre engasjementer.

Dette heftet er laget for alle studenter, uansett hvor du er i studieløpet. Du 
vil få tips til hvordan du håndterer jobbsøkerprosessen, men viktigst av alt: 
hvordan komme i gang selv om du har mange semestre igjen av utdannelsen 
din. Vi ønsker deg velkommen hit til oss og oppfordrer deg til å bruke våre 
tilbud fra dag én av tiden din her på Universitetet i Oslo.

Hilsen fra,
Gisle Hellsten
Leder av Karrieresenteret ved UiO

1000 timer 
     for å få jobben
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Det mangler ikke akkurat på meninger, 
spådommer og prognoser om hva 
fremtiden vil bringe. Noe de fleste 
uansett ser ut til å enes om, er at vi alle 
må finne oss i mer og raskere endring 
og kontinuerlig omstilling. 

Et gammelt kinesisk ordtak sier at 
«Når forandringens vind blåser, bygger 
noen vindskjermer, mens andre bygger 
vindmøller». Mitt klare råd til deg som 
student eller nyutdannet, er at du 
heller bør være en vindmøllebygger 
enn en som bygger og søker dekning 
bak en vindskjerm. Forandringens vind 
kommer ikke til å avta, og da er det jo 
mye bedre å utnytte mulighetene den 
gir. 

En annen ting som er sikkert, er at 
selv om vi har ufattelig store summer 
i oljefondet, er det ikke her Norges 
rikdom ligger. Den virkelig store 
rikdommen vår er arbeidskraften, det 
vil si arbeidsinnsatsen til hver enkelt av 
oss. Den er verdt over sju ganger mer 
enn oljefondet. Oppsummert kan vi si 
at Norge og arbeidslivet trenger deg og 
her følger fem råd du kan ta med deg 
på veien. 

Lytt til arbeidslivets behov
Det er selvsagt lov å følge hjertet, og 
det er unektelig en fordel å ha en viss 
interesse for det man skal studere.  
Samtidig er det ikke dumt å bruke hodet 
også når man skal ta ulike valg om et 

utdanningsløp. Husk at ingen har plikt 
til å gi deg en jobb selv om du har en 
utdanning. Det beste dagens studenter 
kan gjøre, er å lytte til hva potensielle 
arbeidsgivere signaliserer at de trenger. 

Tren på samarbeid og samhandling 
med andre
Solid faglig kompetanse er etterspurt, 
men evnen til å jobbe sammen med 
andre med annen type kompetanse, 
på tvers av enheter og profesjoner 
og utløse ressurser i fellesskap blir 
stadig viktigere. Mange tenker ikke på 
hvordan de kan bruke det de har lært 
i utdanningen før de er ferdig med 
studiene og kommer ut i jobb. Jeg vil 
derfor minne om at også studietiden 
kan brukes til å trene og teste ut 
hvordan det man lærer kan brukes i 
samarbeidet med medstudenter. Det 
vil gjøre deg bedre rustet til å endre og 
utvikle deg gjennom hele yrkeslivet. 

Jobb heltid
I Norge jobber i dag 37 prosent av 
kvinnene og 15 prosent av mennene 
deltid. Til tross for at kvinnelige og 
mannlige studenter har like sterke 
preferanser for høy inntekt, har 
kvinnene en tendens til å overse sine 
inntektspreferanser og forfølge sine 
deltidspreferanser i valg av jobb. Det 
er derfor særlig viktig at alle jenter er 
sine arbeidstidsvalg bevisst framover. 
Ikke bare trenger Norge arbeidskraften 
du representerer. Heltid gir også bedre 

mestringsevne og kompetanseutvikling,  
og ikke minst sikrer det økonomisk 
selvstendighet. Som heltidsansatt har 
du dessuten langt bedre forutsetninger 
for å bidra i omstillingsprosesser og til å 
kvalifisere deg for andre posisjoner og 
morsomme og utfordrende jobber. 

Meld deg inn i en fagforening
Det norske samfunnet og arbeidslivet 
er i verdensklasse. Dette har ikke 
kommet av seg selv. Blant annet har 
et langt og godt samarbeid mellom 
myndigheter, arbeidsgiversiden og 
arbeidstakerorganisasjonene bidratt.  
Derfor er det viktig at morgendagens 
arbeidstakere også organiserer seg i en 
arbeidstakerorganisasjon, og at bedriftene 
er tilknyttet en arbeidsgiverforening.

Ta ansvar for egen  
kompetanseutvikling
Kompetansebehovet i arbeidslivet vil 
endre seg stadig raskere. At du er ferdig 
med utdannelsen betyr ikke at du er 
ferdig utdannet og du har selv et ansvar 
for egen kompetanseutvikling gjennom 
hele arbeidslivet. Vær positiv til nye 
muligheter og utfordringer og våg å 
kaste deg ut på dypt vann fra tid til 
annen. Det er slik man lærer og slik man 
utvikler seg, både som arbeidstaker og 
som menneske. 

Velkommen og lykke til i arbeidslivet!

Norge og  
arbeidslivet  
trenger deg
av Anne - Kari Bratten, 
administrerende direktør i Arbeidsgiverforeningen Spekter
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1. Hvilke av Karrieresenterets 
tjenester har du benyttet deg 
av?

2. Hvorfor bør studenter bruke 
Karrieresenterets tjenester?

3. Hvilke karrieretips har du 
til studenter som er tidlig i 
utdanningen sin?

1. I løpet av tiden min på Blindern har 
jeg deltatt på Karrieresenterets CV-
og søknadskurs, fått individuell CV-og 
søknadshjelp, i tillegg til at jeg har deltatt 
på intervjukurs og intervjutrening. For 
meg var tjenestene til Karrieresenteret 
spesielt nyttige da jeg i vår gjennomgikk 
en søknadsprosess. De hjalp meg å 
tilpasse CV og søknad til den aktuelle 
jobben, og intervjutreningen gjorde 
at jeg kunne gå på intervjuet med en 
følelse av å være godt forberedt og mer 
selvsikker. 

2. Karrieresenteret er et godt og lett 
tilgjengelig tilbud som kan gjøre deg 
bedre rustet til å takle en utfordrende 
jobbsøkerprosess, så vel som å vinne 
frem i dagens tøffe arbeidsmarked. 

3. Forsøk så tidlig som mulig å finne ut 
hva du ønsker å jobbe med etter endt 
studie. Gjør litt research og finn ut hva 
den aktuelle arbeidsgiveren ser etter, 
Begynn deretter å bygge CV. Det at du 
på en eller annen måte kan skille deg ut 
fra de andre søkerne er alfa og omega. 

Anniken Hareide
Bachelor i Europastudier og Master i Historie (UiO)

Tips:
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Håkon Olsnes
Master i Statsvitenskap (UiO)

1. Jeg var først på kurset « CV- og 
søknad - kort sagt », hvor jeg fikk en hel 
haug med tips. Tilbudet ga mersmak, så 
jeg meldte meg på to nye kurs.

På jobbsøkerkurset fikk jeg en innføring 
i hvordan arbeidsmarkedet er for 
UiO-studenter og hvordan jeg kunne 
kartlegge egen kompetanse. Hva kan 
jeg egentlig som ferdigutdannet, og 
hvordan kan jeg formidle dette på best 
mulig måte til arbeidsgiver gjennom 
søknaden? Jeg fikk også en hel del tips 
om hvor jobbene finnes og motivasjon 
til å hoppe inn i den nye situasjonen. 

På intervjukurset fikk jeg en innføring 
i intervjutyper som er mye brukt hos 
arbeidsgivere og hvordan jeg kunne 

forberede meg til disse. Det var også 
en praktisk del, hvor jeg fikk øvelse 
i å formidle hva jeg har av relevant  
kompetanse og erfaring, slik jeg ville 
gjort i møte med arbeidsgiver. Jeg lærte 
at det ikke alltid er like enkelt og at det 
kan være nyttig å ha prøvd det, slik at 
jeg vet hvor jeg kommer til kort før jeg 
faktisk må gjøre det i en reell setting. 

2. Det er enkelt å anbefale Karriere- 
senterets tjenester til andre fordi det 
er relevant trening og det kan gi mer 
motivasjon til jobbjakten. Om du tror du 
kan mye om jobbsøking, kan kursene 
Karrieresenteret tilbyr i verste fall bare 
gi bekreftelse på at det du kan er riktig. 
Hvis du ikke kan så mye, får du mange 

gode tips og triks til arbeidet med å 
markedsføre deg selv til potensielle 
arbeidsgivere. Det beste av alt er at 
tjenestene er gratis! Det eneste du 
trenger å gjøre er å stille opp med 
innsats og godt humør. 

3. Selv om du fortsatt er student 
kan det være lurt å søke på jobber 
jevnlig, slik at du får trening i å finne 
relevante stillinger, skrive søknader 
og intervjutrening. Det er også lurt å 
gå på arrangementer hos potensielle 
arbeidsgivere slik at du kan knytte 
kontakter, men også fordi du får 
muligheten til å bli mer kjent med 
arbeidsplassen. En ting kan lede til en 
annen, og kanskje du får tilbud om en 
jobb når du minst aner det.

Tips:



Har CV-en din nok  
innhold?
Smarte grep underveis kan styrke dine jobbmuligheter

Om noen semestre eller år skal du mest sannsynlig 
sitte på et intervju og overbevise arbeidsgiver om at 
du er den rette for jobben. I tiden din på universitetet 
kan du gjøre smarte grep for å fylle CV-en din,  
slik at du kan skille deg ut som den klart beste kandidaten 
for arbeidsgiver. Det er ingen tvil om at fag og karakterer 
tillegges betydelig vekt, så sørg for å sette av nok tid til 
studier. Imidlertid er det viktig å vise til at du også har 
opparbeidet deg arbeidslivsrelevante ferdigheter utenom 
studiet. Deltidsjobber, foreningsaktiviteter, frivillig arbeid, 

utenlandsopphold med mer, vil gjøre deg til en attraktiv 
arbeidstaker. I et jobbintervju er intervjuer ofte på jakt 
etter de gode eksemplene, som beskriver en ferdighet, 
resultat eller kunnskap som du har oppnådd. Utenomfaglige 
aktiviteter kan gi deg grunnlaget du trenger for å gjennomføre 
et godt intervju. Akkurat når i studieløpet du velger å gjøre 
utenomfaglige aktiviteter er opp til deg, det viktigste er 
at du gjør det. Under finner du eksempler på ferdigheter 
arbeidsgiver ser etter, og tips til hva du kan gjøre  underveis i 
studietiden som vil bidra til å gi deg det lille ekstra. 

Eksempler på ferdigheter arbeidsgivere ser etter:
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* Du kan lese mer om arbeidslivsrelevante ferdigheter i UiOs Arbeidsgiverundersøkelse 2016, www.uio.no/agu

Kunne jobbe i team

Evne til å knytte kontakter og bygge relasjoner

Bransje- og virksomhetsforståelse

Evne til å gjøre nye og andre arbeidsoppgaver

Evne til å utvise fleksibilitet og være tilpasningsdyktig

Kunne utvikle nye ideer og se muligheter

Muntlig formidlingsevne

Evne til å være løsningsorientert

1
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5
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STUDIESTART

- kom igang med studiet
- bli kjent med andre studenter

- få brukt din personlige interesse for  
fagområdet ditt

Bli med i et fagutvalg/ 
linjeforening

- tjen ekstra penger
- bli kjent med arbeidslivet

- bygg nettverk

Vurder en  
deltidsjobb

Bli med i en   
studentforening

- få nye venner/ bygg nettverk
- lær å jobbe i team

- finn en ny hobby eller dyrk en du allerede har
- skaff deg arbeidslivsrelevante erfaringer

- bruk engasjementet ditt
- lær noe nytt

Internship eller  
praksisplass

- skaff deg praktisk og fagrelevant erfaring
-få en fot innenfor

- bruk det du lærer på studiet

Snakk med folk, delta på  Karrieredager 
og bygg nettverk utenfor campus 

- finn ut hvem som har bruk for din kompetanse
- lær mer om mulighetene dine

- finn ut hva som kreves av kvalifikasjoner for å få  
jobben du ønsker deg

Bli synlig for arbeidsgiver og  
gjør deg kjent med ulike karrieremuligheter

- skriv oppgave i samarbeid med arbeidsgiver
- bygg en god LinkedIn-profil. 

STUDIESLUTT

- få bedre språkferdigheter 
- tilegne deg kulturforståelse

- få internasjonal erfaring
- opplev noe nytt

Ta et semester eller to  
i utlandet

FE
LI

X
TI

RI
L

N
IL

S

SA
N

DR
A
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Hva er dine beste tips til de som 
er studenter i dag?
- Se deg om etter muligheter til å treffe 
personer som jobber der du ønsker 

å jobbe. Da jeg begynte å studere var 
ikke kommunikasjon det jeg trodde 
jeg skulle jobbe med, men jeg har 
hele tiden vært åpen og søkt på de 
mulighetene jeg har ment har vært 
verdifulle. Du må tørre å sette deg 
noen mål og delmål underveis, tørre 
å visualisere hvor du ønsker å se deg 
selv både underveis og etter studiene.

I dag står jeg med en mastergrad, 
og er spesielt glad for kompetansen 
når det kommer til å løse komplekse 
problemstillinger. Utover dette har jeg 
hatt en rekke verv i studentforeninger, 
traineestillinger, internship og andre 

jobber som har gitt meg nyttig 
erfaring ved siden av studiene. Da 
jeg studerte på Universitetet i Oslo 
hadde jeg gleden av å benytte meg av 
Karrieresenterets tjenester. Både når 

det gjaldt oppsett av CV, men også for å 
få tips til hvordan man på en lettfattelig 
måte kan formidle hva man kan bidra 
med som arbeidstaker. Det er viktig å 
fortelle hva man har lært og hvorfor 
dette er interessant for den enkelte  
arbeidsgiveren.

Erfaring fra arbeidslivet er gull verdt og 
det gir deg en mer praktisk sans. I tillegg 
til erfaringen du tilegner deg, treffer du 
mennesker som kan ha stor verdi for 
deg i tiden etter at studenttilværelsen 
er over. Det viktigste her er å snakke 
med folk slik at du bygger opp et 
nettverk av relasjoner. Det handler 
ikke om å spørre om jobb rett ut, 
men gjennom relasjonen fremheve 
din kompetanse og fortelle om dine 
ambisjoner for fremtiden. Husk; vær 
aldri redd for å foreslå en prat over en 
kaffekopp. Denne tilnærmingen gjorde 
at jeg i dag har drømmejobben.

1Vær åpen, søk infor-
masjon og snakk med 
folk. Det kan åpne for 
muligheter og karriereløp 

du ikke har visst om fra før.
2Engasjer deg utover 

studiene. Du vil få ven-
ner, kontakter og ut-
viklet ferdigheter som 

er overførbare til arbeidslivet.
3Bli tidlig bevisst på egen 

kompetanse og hvordan 
du formidler den. Bruk 
Karrieresenterets kurs 

og tjenester fra dag én. 
4Utvid bekjentskapskretsen 

din og ta vare på de du 
møter underveis.  
Oppretthold kontakt, både 

over en kaffe og på LinkedIn.

2

3

4

«Husk: Vær aldri redd for å 
foreslå en prat over en  
kaffekopp»

Lurer du på hvordan du kan gå frem - ta Karrieresenterets karrierekurs.

Ingeborg gikk rett fra studier og over i jobb. Det er ikke tilfeldig. Gjennom hele utdannelsen 
hadde hun engasjert seg, vært åpen og nysgjerrig og tatt vare på kontaktene sine. Enkle 
aktiviteter som ikke tar så mye tid, kan vise seg å gi stor uttelling når du skal ut i arbeidslivet. 
Få noen tips fra intervjuet under om hva du også kan gjøre. 

Slik landa  
Ingeborg jobben

1

8



LinkedIn utmerker seg som det eneste sosiale nettverket 
som nesten utelukkende handler om jobb og karriere, og 
per juni 2016 hadde LinkedIn godt over 1,5 millioner norske 
brukere. Det er viktig å understreke at LinkedIn ikke er et 
sosialt nettverk kun for de som aktivt er ute etter jobb. Det 
er like viktig for deg som student å være der. Her kan du 
blant annet få tilgang til mye nyttig informasjon til bruk i 

for eksempel masteroppgaven, du kan bygge opp en egen 
merkevare, og komme direkte i kontakt med miljøer som 
jobber med det du ønsker å jobbe med. 

Bygg nettverk 
En av hovedgrunnene til at LinkedIn er nyttig allerede fra 
studiestart, er at det gir deg en god plattform for å samle 

Bruk LinkedIn
- vi viser deg hvordan

9



og holde orden på nettverket ditt. I løpet av studietiden 
møter du mange personer som kan komme til nytte senere, 
men hvem inkluderer du? Et godt sted å starte er å legge til 
personlige kontakter som venner og familie, studievenner, 
kolleger og tidligere kolleger.Du vet ikke hva du eller 
vedkommende jobber med om tre år frem i tid, så tenk 
langsiktig. Hvem vet, kanskje sitter du i kollokviegruppe 
med en fremtidig statsminister, rekrutteringsansvarlig 
eller annen innflytelsesrik person som vil være avgjørende 
for en fremtidig jobb?  Tenk derfor nettverksbygging fra 
dag én som student og gjør det til en vane å legge til 
nye kontakter. Skriv 
gjerne en personl ig 
meld ing  i s tedenfor 
å bruke LinkedIn sin 
autogenererte melding. 
D e t  g j ø r  d e t  h e l e 
mer personlig, og vil 
gjøre det enklere for 
personer du ikke kjenner så godt å se nytten av å være en 
del av ditt nettverk.

Det er nettopp når du bruker LinkedIn til å skaffe relevante 
kontakter, få faglig påfyll fra relevante bransjer, gjøre 
research til jobb, bachelor- og masteroppgaver, være 
deltakende i grupper, og til å lete etter relevante stillinger 
m.m. at LinkedIn blir verdifullt. Selv om LinkedIn er så mye 
mer enn bare en profil, så er likevel profilen det viktigste 
stedet å starte. 

Kom i gang
Har du ikke allerede har opprettet en profil, er tiden inne 
for å gjøre det nå. Det tar kun få minutter, og nedenfor gir vi 
deg noen tips som kan gjøre det litt enklere å komme i gang. 
LinkedIn-profilen din dukker som regel opp blant topp 
fem søkeresultater dersom noen googler navnet ditt. 
Sannsynligheten er svært stor for at potensielle arbeidsgivere 
sjekker din LinkedIn-profil før jobbintervjuet.  Det vil si at 
LinkedIn-profilen din kanskje er det første møtet med en 
fremtidig arbeidsgiver. Sørg derfor for å ha en fullstendig 
og godt utfylt profil. Lite utfylte eller tomme profiler, gir et 
dårlig førsteinntrykk. 

1. Bruk et profesjonelt bilde
I følge LinkedIn er det syv ganger større sannsynlighet for at 
profilen din blir klikket på om du har et bilde. Et godt bilde 
er derfor det første du bør ha på plass, men husk at det er 

stor forskjell på Facebook og LinkedIn. Ha et profesjonelt 
bilde hvor det er mulig å kjenne deg igjen.

2. Lag en beskrivende tittel
Tittelen din ligger også høyt oppe på listen over viktige 
felter på profilen din. Bruk litt tid på denne, og prøv å 
unngå generelle, lite beskrivende titler som for eksempel 
«Student». Inkluder gjerne studieretning, spesialiseringer, 
interesseområder, erfaringer – noe som sier noe om hvem 
du er og hva du kan. For hele profilen, inkludert tittelen, 
er det viktig at du tenker over hvilke søkeord rekrutterer 

el ler arbeidsgiveren 
bruker for å finne folk 
med din kompetanse. 
Bruk stillingsannonser 
til relevante stillinger 
eller andres profiler 
som inspirasjon. Disse 
søkeordene er viktig for 

at nettopp din profil skal komme høyt opp i søkeresultater.

3. Skriv en poengtert oppsummering
Det er viktig å påpeke at det ikke er noe fasit på hvordan du 
skriver en god oppsummering. Bruk plassen til å engasjere 
og vekke interessen til leseren slik at de ønsker å lese videre. 
Igjen er det viktig å tenke over hva som er gode søkeord for 
den jobben eller bransjen du ønsker deg inn i. Dette er ord 
som kort og presist oppsummerer deg, din kompetanse og 
erfaring.  

4. Fyll inn utdanning og erfaring
Sørg for å ha hele CV-en din på LinkedIn, og sørg for å holde 
den oppdatert med nyeste utdanning, arbeidserfaring, verv 
etc.. Ikke regn med at alle forstår hva studiet ditt innebærer 
kun ved å ha lest tittelen. Legg derfor til nyttige stikkord 
under hvert felt, som er med på å beskrive din kompetanse, 
arbeidsoppgaver og ansvarsområder. 

Nå har du fått noen nyttige tips til hvordan du kan komme 
i gang på LinkedIn. Flere nyttige tips til hvordan du kan 
lage en god LinkedIn-profil, får du på Karrieresenterets 
LinkedIn-kurs. 

Påmelding skjer via våre nettsider: karrieresenteret.uio.no. 
Lykke til med din LinkedIn-profil, og velkommen på kurs. 
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«Det er en risikosport å ikke være synlig på 
nett. Det koster så lite, og en kan få potensiell 
stor nytte når vi vet at arbeidsgivere bruker 
det», Gisle Hellsten, leder Karrieresenteret



En karriere i Finansdepartementet vil gi deg en unik mulighet til å jobbe med 
kunnskapsrike, engasjerte og dyktige medarbeidere. Sammen er vi faglige rådgivere for 
den politiske ledelsen i utformingen av den økonomiske politikken. 

Karriere i Finansdepartementet 

Hva kan vi tilby deg?
Som nyansatt hos oss har du en reell rolle i departementet fra første stund, og du vil få mye ansvar. Hos oss vil 
du kunne anvende og utvikle kunnskapen fra skolebenken på dagsaktuelle problemstillinger.

For studenter: Vi har praktikantordning og masteroppgavesamarbeid tilknyttet vår Skattelovavdeling og 
Finansmarkedsavdeling.

På UiO ser vi etter:
Samfunnsøkonomer
Jurister
Statsvitere www.jobbifin.dep.no



Finn jobben



Kanskje vet du hva du har lyst til å jobbe med, men ikke hvor du kan gjøre det?

Dette er en vanlig utfordring for nyutdannede fra 
universitetet. Årsaken er at man med en akademisk 
utdanning kan jobbe mange ulike steder med samme type 
oppgaver. Så hvordan kan du få oversikt over dette? Og 
hvordan unngå at researchen ender opp som en planløs 
nettsurfing som eser ut i alle kanter og kun resulterer 
i en lang rekke tilfeldige bokmerker og en dundrende 
hodepine? Ved å gå systematisk til verks kan du få 
oversikt over det du allerede vet, og samtidig komme på 
sporet av nye muligheter. Her er tips til hvordan du kan 
gå frem: 

Sett ord på hva du vil jobbe med
Let etter verb - altså noe som beskriver arbeidsoppgaver 
du liker. La oss si du har funnet ut at du liker å formidle og 
at du har lyst til å jobbe med tekster, men fantasien om 
hvor du kan gjøre dette strekker ikke langt. Det eneste 
du kan komme på er forlag og lærer. Målet i neste trinn 
er å finne frem til og kartlegge flere mulige arenaer der 
du kan jobbe med formidling og med tekst. 

Kartlegg mulige arenaer
Her gjelder det å hente frem all kreativitet og 
kunnskap du sitter inne med, i tillegg til å bruke folk 
og informasjon rundt deg. Still deg selv noen spørsmål: 
Hvor og når trenger man gode tekster? Hvor skrives 
det til daglig? Hvor bedrives det formidling av ulikt 
slag? Hvem formidler og i hvilke sammenhenger? Hvem 
gjør det som jeg har lyst til og hvor gjør de det? Hvilke 
virksomheter har ansvar for denne type oppgaver? Hvilke 
samfunnsinstitusjoner er involvert i det jeg er interessert 
i? Disse arenaene kan finnes på kryss og tvers av kjente 
kategorier: Det kan være alt fra definerte bransjer (f.eks 
kommunikasjonsbransjen), type virksomheter (f.eks 
forlag), avdelinger i større virksomheter/organisasjoner 
(f.eks informasjonsavdelinger), løst sammenvevde felt 
(f.eks media), eller områder for en type aktivitet (f.eks 

kurs, opplæring, konsulent). En god idé kan være å 
komme opp med ideer sammen med noen andre.

Konkretiser mulighetene på arenaen
Målet her er å konkretisere hvilke jobbmuligheter som 
kan finnes på hver enkelt av de ulike arenaene. Gå 
på jakt etter alt fra konkrete navn på virksomheter, 
bransjeinformasjon og hva ulike avdelinger heter, til 
hva vanlige stillingstitler er. Hvordan gjøre dette? Bruk 
alle mulige kanaler: Virksomheters nettsider, sosiale 
medier, bransjesider, omtaler i aviser, fagartikler, folk du 
kjenner. Lag et godt system for å samle og systematisere 
informasjonen. Det er en jobb, men tenk på at all denne 
kunnskapen kommer du også til å ha nytte av den dagen 
du jobber på denne arenaen! 

Omsett research til handling
Det skjer ikke noe før du handler, og målet er jo at 
researchen skal føre til noe konkret. Skriv ned ideer til 
praktiske og konkrete fremstøt. Kjenner du noen som vet 
mer om denne type jobb eller bransje? Ring! Har du lyst til 
å skrive i et magasin? Ta kontakt og tilby frilansoppdrag. 
Har du kommet over ledige stillinger? Søk! Har du funnet 
drømmebedriften? Send en åpen søknad. Har du funnet 
info om et bransjearrangement eller et interessant kurs,? 
Delta! Notèr alltid det du gjør i dokumentet ditt, særlig 
når du har snakket med folk, fått svar på mailer eller hatt 
telefonsamtaler. Dette dokumentet kan bli gull verdt den 
dagen du skal på intervju!

Hvor er jobben du 
ønsker deg?
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Se eksempel på neste  
side og prøv selv



A: Hva liker jeg å gjøre?
B: Hvilke bransjer/områder kan jeg gjøre dette i?
C: Hvilke virksomheter er relevante? Hvor kan jeg finne mer informasjon?
D: Omsett research til handling - hva kan jeg gjøre?

Ek
se

m
pe

l

A B C D
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Pr
øv

 se
lv

Følg eksempelet på forrige side, og prøv å fyll inn sirkelen. Ta utgangspunkt  
i noe du liker å gjøre og som du kunne tenke deg å jobbe med. Sirkelen kan 
også brukes for å kartlegge hvordan du kan skaffe deg ferdigheter  
arbeidsgivere ser etter. Da kan følgende spørsmål være lurt å stille seg: 

A: Hvilken ferdighet trenger jeg?
B/C: Hvor kan jeg tilegne meg denne ferdigheten underveis i studietiden?
D: Hvordan kan jeg gå frem?

A B C D
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Jobbannonser er av de viktigste kildene til informasjon 
om ledige stillinger for studenter og nyutdannede. I 
tillegg til at disse utlysningene finnes i trykte medier og 
på nett er det viktig å følge med i sosiale medier, ettersom 
mange annonser legges ut på steder som Facebook, 
Twitter og LinkedIn. Det er også viktig å huske på at ikke 
alle ledige stillinger lyses ut og at det derfor kan være 
lurt å ta direkte kontakt med aktuelle arbeidsgivere.

Jobbdatabaser
Stillingsdatabaser på nett er en viktig annonseringskanal, 
og flere arbeidsgivere annonserer kun på nett. Av 
nasjonale jobbdatabaser er nav.no en av landets største. 
Den vil gi deg god og innholdsrik oversikt over ledige 
jobber på markedet. Finn.no, i tillegg til jucan.no og 
jobbnorge.no, er også en gode og innholdsrike databaser.

Enten du er student, nyutdannet eller har noe fartstid i 
arbeidslivet, er det ikke sikkert du vet hva din kommende 
arbeidsgiver heter, eller hva stillingstittelen på din neste 
jobb er. Da blir det viktig å bruke databasene smart. Ikke 
lås deg til de definerte kategoriene som for eksempel 

«samfunnsøkonom», «administrasjon» eller «konsulent», 
når du søker. Bruk fritekstfeltet og tenk over hvilke 
ord som kan beskrive den jobben du er ute etter. Her 
kan du skrive det meste, enten det refererer til din 
kompetanse eller andre stikkord som kan beskrive noe 
du vil legge vekt på i en jobb. Noen eksempler: «analyse», 
«kommunikasjon», «samfunn», «ungdom», «prosjekt», 
«internasjonal».

Slike søk vil gi deg treff på alle annonser som inneholder 
søkeordene dine, uavhengig av bransje eller nivå, på tvers 
av de definerte kategoriene. Da vil en del av jobbene 
være uaktuelle, men du vil også trolig finne relevante 
jobber og arbeidsområder du kanskje ikke var klar over 
fantes. For å spare deg selv for jobb kan du lagre disse 
ulike søkene og be om å få tilsendt nye treff på e-post.

Sosiale medier
Gjennom sosiale medier som Facebook, Twitter og 
LinkedIn kan du også finne ledige jobber. Ved å følge de 
virksomhetene du er interessert i på Twitter, og være 
aktiv i relevante grupper på LinkedIn, kan det dukke 

Hvordan få 
informasjon om 
ledige stillinger?
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opp uante muligheter. Din CV på LinkedIn kan søkes opp 
av fremtidige arbeidsgivere, så bruk tid på å holde den 
oppdatert. Ta en titt på hvordan andre uttrykker sine jobb- 
og karriereønsker gjennom sosiale medier, og finn ut hva 
som passer for deg. Det er viktig å være synlig for andre. 
(les mer om nettverk og linkedin på s. 9 og 18)

Virksomhetens nettsider og Google
I noen tilfeller kan du finne jobber på virksomheters 
nettsider som ikke er utlyst andre steder. Kjenner du ikke 
virksomheten på forhånd, er Google et godt hjelpemiddel. 
Hvis du for eksempel er interessert i å jobbe med 
undersøkelser eller med meningsmålinger, kan du forsøke 
å bruke dette som søkeord i Google. Legg til «ledig stilling» 
og navnet på byen du ønsker å jobbe, og herfra er du 
bare ett klikk unna nettsiden til relevante arbeidsgivere 
for deg. Større virksomheter, som for eksempel Statoil 
og McKinsey, har gjerne en aktiv rekrutteringsstrategi 
og er alltid på jakt etter gode kandidater. Disse inviterer 
ofte til å legge inn en generell/åpen søknad elektronisk, 
og tar kontakt med deg dersom de finner din kompetanse 
interessant.

Andre nettsider
Det finnes en del nettsider som ikke representerer en 
bestemt virksomhet, men som dekker en bransje eller 
et arbeidsområde. I tillegg til informasjon, nyheter og 
lignende, er det ofte en egen seksjon for ledige stillinger. La 
oss ta internasjonalt og humanitært arbeid som eksempel. 
Hvis du er interessert i dette arbeidsfeltet, kan nettsiden 
global.no være et godt sted å starte. Her finner du stillinger 
innenfor bistand og humanitært arbeid. Du vil også ha 
interesse av å sjekke ut Utenriksdepartementets sider, 
regjeringen.no/ud. Er du generelt interessert i å jobbe i 
utlandet, er ec.europa.eu/eures et godt utgangspunkt. Alle 
disse tre nettsidene kan brukes til å skaffe deg oversikt 
og finne mulige arbeidsgivere. Er du imidlertid interessert 
i å jobbe innenfor bank og forsikring, kan medlemslisten 
til hovedorganisasjonen Finans Norge være av interesse 
for videre research. En annen nyttig bransjeside er nho.
no, som er Næringslivets hovedorganisasjon. På våre 
nettsider, karrieresenteret.uio.no, finner du en oversikt 
over ulike jobbdatabaser det kan være nyttig å sjekke ut.
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Bruk av nettverk er en utbredt strategi både blant 
arbeidsgivere og arbeidssøkere. Nettverket ditt består 
blant annet av venner, familie, bekjente og bekjente 
av disse igjen. Det kan også være kontakter du har 
fått gjennom sosiale medier som LinkedIn, Twitter og 
Facebook. Nettverk er ikke alltid et resultat av lange 
bekjentskaper. Kontakter kan etableres når du minst 
venter det, og i settinger som i utgangspunktet ikke 
har noe med jobb å gjøre. Det kan for eksempel være 
samtaler på flyet, tangokurset eller noen du har møtt 

på nett. Kanskje noen av disse samtalene setter deg på 
sporet av noe interessant? Gjennom nettverk kan du få 
informasjon som du ellers ikke ville fått tilgang til, tips 
om muligheter eller navn på relevante personer. Denne 
informasjonen kan gjøre at du skriver en bedre søknad 
og at du kan gi gode svar under et eventuelt intervju. 
Det å ha mot til å gå utenfor komfortsonen og ta kontakt 
med et perifert bekjentskap, kan vise seg å være svært 
effektivt.

For å komme på sporet av din drømmejobb, kontakt folk du kjenner  
og vær aktiv i sosiale medier.

Bygg nettverk

1. Definer hvilke områder, bransjer eller 
virksomheter du ønsker å jobbe i.

2. Kartlegg hvilke mennesker du kjenner som 
kan ha kontakter eller informasjon.

3. Gjør nettverket ditt oppmerksomme på at 
du er på utkikk etter jobb – kommuniser dette 
bredt.

Bli aktiv på nett, opprett profiler og sett deg 
inn i de ulike kanalene. Tenk kvalitet fremfor 
kvantitet. LinkedIn er et bra sted å begynne. 
Når du sender en invitasjon via LinkedIn: Oppgi 
hvordan du kjenner vedkommende, ikke bare 
bruk standardformuleringen i e-posten. 

4. Reflekter over hvordan du ønsker å 
fremstå og spill på de styrkene du allerede 
har. Noen trives med å være karismatiske og 

pågående, mens andre velger å presentere seg 
mer nøkternt. Finn din stil!

5. Vær sikker på at den du kontakter vet hvem 
du er – presenter deg. Vær målrettet når du 
tar kontakt og fortell hva du er på utkikk etter. 
Er du ute etter informasjon/tips eller er det en 
konkret forespørsel om jobb?

6. Det er ofte lettere å ta kontakt med en 
virksomhet dersom du kan vise til en person 
som de allerede har kjennskap til og stoler på. 
Husk å avklare om det er greit å referere til 
kontakten din i videre henvendelser.

7. Bruk ditt nettverk med omhu. Det må 
komme tydelig frem at du ber om en tjeneste 
og ikke stiller et krav. La den du kontakter føle 
at det er greit å si nei.

Tips:
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Forstå jobben



Det er to gode grunner til å gjøre grundige undersøkelser 
om en jobb før du søker. For det første må du finne 
ut om du har lyst på jobben og om den matcher din 
kompetanse. For det andre må du allerede i søknaden 
overbevise arbeidsgiveren om at du har forståelse for 
arbeidsoppgavene, rollene, virksomheten og bransjen, 
for å ha en sjanse i konkurransen. Både nettet, aviser, 
trykksaker og ikke minst ditt faglige og sosiale nettverk 
kan gi deg informasjon som er nyttig i jobbsøkingen. 

1. Arbeidsoppgaver og roller
Kommer det klart frem i utlysningen hva arbeidsoppgavene 
er? Hva innebærer oppgavene helt konkret, på hvilket 
nivå ligger de, hvilke oppgaver er viktigst, hva vil du 
ha spesielt ansvar for og hva skal du samarbeide med 
andre om? Hvilke roller får du? En god forståelse av 
arbeidsoppgavene og rollene er avgjørende for å skrive en 
god søknad. I utlysningen vil du som oftest finne en liste 
med en stikkordsmessig beskrivelse av arbeidsoppgavene, 
for eksempel kan en førstekonsulentstilling innebære 
«saksbehandling», «prosjektarbeid» og «mottak av 
henvendelser». Her trenger du mer kjøtt på beinet. 
Hvordan vil arbeidsdagen din se ut? Hva skal du faktisk 
drive med? Hvor mye er det av de enkelte oppgavene? Du 
må også vite hva slags prosjektarbeid det er snakk om, 
for å kunne skrive godt og strategisk om det i søknaden. 
Hva jobben dreier seg om, vil ha betydning for hvordan du 
presenterer din kompetanse og din motivasjon.

Likeledes må du kunne kommunisere en forståelse for hva 
slags roller stillingen innebærer. Skal du ha en byråkratisk 
rolle for eksempel i UDI, der du må forholde deg til 
regelverk og politiske føringer som du ikke kan påvirke? 
Eller skal du inn i en mer politisk rolle, for eksempel i en 
organisasjon som NOAS, der din oppgave blant annet er å 

kjempe for å forandre systemet? Et annet viktig skille går 
mellom faglige og administrative jobber. Andre eksempler 
kan være det å ha en innsalgsrolle, eller å være ekspert, 
tilrettelegger, ansikt utad eller koordinator.

2. Virksomheten og bransjen
Ved siden av å skaffe deg forståelse for arbeidsoppgavene 
og rollene, er det lurt å sette seg inn i forholdene i den 
aktuelle virksomheten. Får du noe overordnet informasjon 
om virksomheten og avdelingen i utlysningen? 

For det første: Hvordan er de organisert? Hvordan er 
de finansiert? Hvilke samarbeidspartnere, kunder eller 
brukere har de? For det andre er det spørsmål som gjelder 
denne virksomhetens særegenhet.  La oss si at du skal 
søke en jobb i et departement. Da er det selvfølgelig viktig 
for eksempel å vite hvilke fagområder som ligger til dette 
departementet, hvilke underliggende etater som jobber 
opp mot det og hva som er forskjellen på politiske og 
administrative stillinger. Alt dette vil hjelpe deg til å danne 
deg et bilde av sammenhengen stillingen står i. Det kan 
også lønne seg å undersøke hva slags kultur som preger 
arbeidsplassen. Er det for eksempel et forretningsorientert 
miljø, hvor man jobber i raskt tempo med krevende kunder, 
eller er det et omsorgspreget miljø hvor man arbeider 
langsiktig overfor spesielle brukergrupper? Er det en 
hierarkisk organisasjon med sterk linjestyring, eller en 
gruppe ansatte med stor individuell frihet? 

Til sist er det viktig å skaffe seg et inntrykk av bransjen. 
Skal du for eksempel søke jobb i Shell Norge, bør du gjøre 
deg kjent med olje- og gassektoren. Hvilke aktører finnes? 
Hvem er kundene? Og underleverandørene? I tillegg er det 
lurt å finne ut hvordan den økonomiske situasjonen er i 
bransjen, og hvilke prosjekter som er aktuelle akkurat nå. 
Søk på nettet (eks: proff.no, nho.no, startsiden.no, global.

Forstå jobben  
du søker på
Det lønner seg også å bruke tid på research, da stillingsannonsen sjelden  
gir nok informasjon alene om jobben du skal søke.
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Forstå jobben  
du søker på

no), gå gjennom virksomhetens nettsider, sjekk om de 
bruker sosiale medier (eks: LinkedIn), følg med i relevante 
bransjeblader og snakk med bekjente eller andre som har 
kontakter i den aktuelle virksomheten/bransjen. Legg 
merke til hvordan virksomheten presenterer seg og hva de 
velger å fremheve. 

3. Nødvendig eller ønsket kompetanse
Hva slags kompetanse er man ute etter? Dette forstår du 
både gjennom å lese kvalifikasjonskravene, men også ved 
å lese mellom linjene hva som kreves for å lykkes i denne 
jobben. Husk at det er forskjell på må-krav og bør-krav.  Du 
trenger ikke å tilfredsstille alle bør-krav for å søke. Flere 
typer utdanning og erfaring kan være relevant.

4. Manglende informasjon - ring
Lurer du fortsatt på noe angående jobben? Det er viktig å 
forstå hva jobben går ut på, og du har derfor mye å vinne 
på å ringe kontaktpersonen som er oppgitt i utlysningen. 
En telefon til arbeidsgiver er nesten alltid smart, men 
forbered samtalen godt og ring bare hvis du har klart 
for deg hva du vil vite. Spørsmålene dine skal gi deg svar 

på hva arbeidsoppgavene helt konkret innebærer, gi deg 
forståelse av rammene rundt stillingen, og sørge for at 
du får et bilde av den rollen eller de rollene du skal ha i 
jobben. Hva slags person er de ute etter og hva vil de legge 
mest vekt på når de vurderer søkerne? Prøv også å få et 
inntrykk av vektingen av de ulike oppgavene i stillingen. 
Pass på at informasjonen du etterspør ikke står skrevet 
i utlysningen eller på virksomhetens nettside, og vær 
forberedt på spørsmål om deg og din kompetanse, samt 
motivasjon. Bruk nettverket ditt også. Kjenner du kanskje 
noen som jobber i lignende type stilling, ta kontakt for å 
finne ut mer om hvordan det er å ha en slik jobb.

5. Ikke bortkastet
Det er altså mye du har behov for å vite når du skal søke 
en jobb, og det kan virke som dette vil ta utrolig mye tid. I 
noen tilfeller gjør det det, men arbeidet er ikke bortkastet, 
selv om du ikke skulle få napp på stillingen. Etter hvert 
akkumulerer du verdifull kunnskap om arbeidslivet og 
om dine bransjer, som vil komme til nytte ved kommende 
søkeprosesser.
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Søk jobben



Det tar kort tid å få et inntrykk av søkeren gjennom en 
CV, og er den gjennomarbeidet og smart satt opp, kan 
det være nettopp denne som hekter arbeidsgiver på 
kroken.

Hva skal med?
CV-en  skal gi arbeidsgiver en oversiktlig, stikkordsmessig 
og omvendt kronologisk gjennomgang av din bakgrunn 
frem til dags dato. En CV bør ikke overstige to sider og 
bør minimum ha med punktene personalia, utdanning, 
erfaring (jobb og annet), språk og referanser. Se forslag 
til oppsett på neste side.

Målet er å lage en CV som på en god måte kommuniserer 
hvordan din kompetanse er relevant for den stillingen du 
søker. Hver gang du skal søke en jobb, bør du derfor lage 
en skreddersydd CV. Et godt tips kan være å forsøke å se 
på dine erfaringer med arbeidsgivers øyne. Still deg selv 
spørsmålene: Hva slags informasjon har hun behov for? 
Hva av det jeg har gjort, er mest relevant for nettopp 
denne jobben? Hva vil de synes er attraktivt ved meg? 
Dette kan gi deg et godt bilde av hvilke erfaringer du 
bør vie mest oppmerksomhet i CV-en.

Ditt sterkeste kort
Som student og nyutdannet er utdanningen gjerne 
det sterkeste kortet du har, og derfor kommer det 
først. Utdyp innholdet i utdanningen din, ikke ved 
å ramse opp alle kurs og emner du har tatt, men ved 
å synliggjøre den delen av din fagkompetanse som 
er relevant for jobben du søker. Få frem hva du har 
spesialisert deg i. Ta for eksempel gjerne med tittel og/
eller tema for masteroppgaven, og si eventuelt noe om 
metodekunnskaper eller andre relevante erfaringer 
knyttet til prosjektet. Tresifrede studiekoder og intern 
fagterminologi er som regel meningsløs informasjon for 
utenforstående.

Relevant erfaring
Etter utdanning velger mange å ha et punkt med 

arbeidserfaring. Mange studenter og nyutdannede 
kan imidlertid ha tilegnet seg mye relevant erfaring 
utenom jobb, for eksempel gjennom frivillige verv, 
organisasjonsarbeid eller andre former for engasjement. 
Da kan man med fordel løfte frem det beste man har ved 
å bruke overskriftene «Relevant erfaring» og «Annen 
erfaring». Under hver overskrift kan du da samle både 
lønnede jobber og erfaringer fra andre settinger. Du 
beholder kronologien innenfor hvert punkt. 

For at en slik organisering skal gi mening for 
mottakeren, er det helt nødvendig at du viser hvorfor 
de ulike erfaringene er relevante. Det gjør du ved å gi 
stikkordsmessig informasjon om innholdet. Si gjerne 
noe om hvilke arbeidsoppgaver du har hatt, eventuelt 
hvilke roller og funksjoner du hadde. Du kan også peke 
på hva slags og hvor mye ansvar du hadde, og har du 
vært med på å oppnå konkrete resultater, er dette 
verdifull informasjon. Noen velger i tillegg å skrive noen 
stikkord som peker på hvilken kompetanse man sitter 
igjen med fra denne erfaringen. Gjør du det, bør det ha 
overføringsverdi til jobben du søker på. 

Denne løsningen åpner for å sjonglere med flere 
typer erfaringer, alt ettersom de kan ha betydning for 
stillingen du søker. Når det kommer til stykket, er som 
regel hvilke erfaringer du har hatt mer interessant for 
arbeidsgiver enn hvor du har skaffet deg dem. Når du 
søker en saksbehandlerstilling, bør for eksempel et 
verv i en studentorganisasjon få mer oppmerksomhet 
enn en deltidsjobb i butikk. Søker du en jobb med mye 
publikumskontakt, kan derimot sommerjobben som 
servitør på Aker Brygge være smart å trekke frem. 

Du blir attraktiv 
En CV som på denne måten synliggjør innholdet i 
utdanning og erfaringer, gjør at søkeren fremstår som 
en mer attraktiv kandidat. Du signaliserer at du har et 
bevisst forhold til din egen kompetanse og at du ser 
hvordan den kan komme til nytte i jobben.

En målrettet CV er det beste førsteinntrykket du kan gi 
din fremtidige arbeidsgiver.

Skreddersy din CV 
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 Vær nøye med personalia. Fødselsdato og bilde er  
 valgfritt. Sivilstatus og barn er ikke nødvendig å oppgi

 Bruk riktig tittel på studium/grad. Er du ikke ferdig  
 ennå, vis det. Utdyp relevant innhold i utdanningen din,  
 men unngå interne kurskoder og forkortelser. Synliggjør  
 større oppgaver og prestasjoner. Fremhev spesielle ting  
 som utveksling, gode resultater o.l.

  Velg riktig detaljnivå. Bruk konsekvent måned og år til  
 måned og år i datokolonnen, «d.d.» betyr «dags dato».

 Stryk bakfra dersom du får liten plass, videregående  
 «ryker» først.

 Fremhev relevant erfaring og utdyp innholdet. Fokuser  
 på arbeidsoppgaver, rolle, ansvar og resultater. Bruk  
 stillingstittel som overskrift, ikke arbeidsgivers navn.

 Utdyp «Annen erfaring», men litt kortere enn under  
 «Relevant erfaring». 

 Ta med slike ting som reiser, permisjoner eller annet for  
 å vise hva du har gjort i denne perioden. 

 Bruk samlepunkter for mindre relevante jobber/ 
 erfaringer du har hatt opp gjennom årene, gjerne de  
 som ligger tilbake i tid

 Interesser ryker dersom det er lite plass, men det kan  
 være fint å ha med for å si noe om hvem du er ut over  
 utdanning og jobb. 

 Oppgi to til fire referansepersoner (se s 29)
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5

6

7

8

9
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CV-en skal være oversiktlig, ryddig og gjennomarbeidet. Tilpass både lengde og design til jobben du søker. Bruk typografiske 
virkemidler for å fremheve viktige ting. Vær konsekvent i bruk av marger og overskrifter.



Hvordan søke jobb med  
elektroniske søkeportaler?
Flere og flere virksomheter bruker elektroniske 
søkeportaler/rekrutteringsløsninger for å motta CV og 
søknad. Det finnes mange ulike løsninger og de varier ofte 
både i omfang og kvalitet. Hvor lang tid du bruker på å 
fylle ut nødvendig informasjon og å søke på en stilling 
varierer også i de ulike løsningene. Prøv derfor å klikke deg 
gjennom på forhånd, slik at du ser hva du skal gjøre. 

Du har nettopp lest om viktigheten av å skreddersy CV-
en din. Skal du sende inn CV-en gjennom en elektronisk 
søkeportal må du imidlertid forholde deg til de kategoriene 
som er forhåndsdefinert i portalen. Dette kan i mange 
tilfeller gjøre det vanskeligere å skreddersy din CV, fordi 
de bestemte kategoriene ikke lar deg legge inn den 
informasjonen du ønsker. Men fortvil ikke, det kan være 

andre muligheter for å få inn relevant informasjon. I noen 
av portalene er det egne felt under hver enkelt stilling eller 
utdanning som gir muligheter til å legge inn mer tekst. 
Utnytt alle slike muligheter til å utdype innhold i utdanning 
og erfaring. Noen e-portaler har også løsninger som gjør 
det mulig å laste opp din skreddersydde CV i tillegg. 

Når det gjelder søknaden, bør du ha den ferdig skrevet, 
slik at du enten kan kopiere den direkte inn eller legge den 
ved som et vedlegg. Søknaden skal ikke være annerledes 
enn om du sender den i et annet format, men du trenger 
ikke sette det opp som et brev. Sett alltid av god tid til 
innleggingen av informasjon, og dobbeltsjekk om du har 
et begrenset tidsintervall. Husk å lagre underveis hvis 
søkeportalen tillater dette.
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1. Å fylle ut en CV i en søkeportal er litt som å fylle ut en 
selvangivelse, og la oss være ærlige; det er litt kjedelig. 
Men, det er helt nødvendig og din innsats her vil ha stor 
påvirkning på om du får jobben eller ei. Ha følgende 
klart på forhånd: søknadsteksten, skreddersydd CV til 
eventuell opplasting, attester og vitnemål i elektronisk 
format.

2. Selv om du fyller inn i en elektronisk portal, vil 
arbeidsgiver lese CV-en din i et format som samler 
alt på 1-2 sider. Bruk forhåndsvisning og se over CV-
en din når den er ferdig. Har du husket alt? Bør du 
skrive noe mer utfyllende enkelte steder? Husk å få 
med nøkkelord, for eksempel «C++» om du kan dette 
programmeringsspråket. Ta med informasjon som 
arbeidsoppgaver og ansvarsområder, men ikke skriv for 
mye, da øker sjansen for at du havner i «Nei-bunken». 

3. Én CV er ikke nok! Hva? Holder det ikke med én CV? 
Joda, ofte gjør det det, men arbeidsgiver leser gjerne 
bare CV-en din, ikke søknaden. Det betyr at det lønner 
seg å tilpasse CV-en til ulike jobber. I Webcruiter kan du 
for eksempel lage en master-CV, og bruke denne som 
utgangspunkt når du tilpasser CV-en til ulike stillinger. 
Når du har tilpasset CV-en til stillingsannonsen, leser du 
annonsen på nytt og ser om du har svart på det som blir 
etterspurt.

4. Noen av søkeportalene gir deg mulighet til å gjenbruke 
CV-en (for eksempel gjennom Portable CV) 

5. Hvert vedlegg bør ikke overstige 2 MB størrelse, da 
flere løsninger har dette som maksimal størrelse per 
vedlegg. Vedlegg laster du opp i søkeportalen hvis det 
er bedt om dette i annonsen.

6. Flere av søkeportalene gir deg god oversikt over 
status for søkeprosessene du er i og hvilke stillinger du 
har søkt tidligere.

7. Noen søkeportaler tilbyr deg å lagre søk på stillinger du 
ønsker deg. Da vil du få beskjed når stillinger som passer 
dine søkekriterier blir publisert. Dette er en effektiv 
måte å komme ett skritt nærmere drømmejobben.

8. Siden mange av portalene er veldig ulike, er det lurt 
å fylle ut det løsningen gir mulighet for. Hvis portalen 
inneholder en fane for søkeord, skriv søkeord som 
beskriver din kompetanse. Analyser annonsen og se til 
at søkeordene du har satt opp er relevante i forhold 
til hva arbeidsgiver ønsker seg. Når du som søker blir 
eksponert for muligheten til å legge inn søkeord, er det 
stor sannsynlighet for at arbeidsgiver vil bruke disse i 
sorteringsprosessen. 

9. Screeningsspørsmål brukes for å gjøre jobben med 
å grovsortere søkerne enklere. Arbeidsgiverne har 
ofte erfaringer på hvilke stillinger de kan vente mange 
søkere på, og hvilke stillinger de kanskje bare får noen 
få søkere på. Med økende arbeidsledighet, øker antallet 
søkere til ledige stillinger og jobbsøkere vil ofte møte 
et sett med spørsmål før de kan trykke «send søknad». 
Gode screeningsspørsmål gjenspeiler ofte absolutte 
krav som står i stillingsannonsen. Står det at du må 
kunne fransk i annonsen, kan et av spørsmålene være 
«Hvor godt snakker du fransk? 1. Dårlig/ikke 2. Godt 3. 
Som morsmål». Krysser du av for svaralternativ 1 her, er 
det sannsynlig at arbeidsgiver ikke engang leser din CV. 

10. Det er lurt å ta en utskrift av stillingsannonsen og 
dine dokumenter, de er gode å ha om du skal på et 
intervju.

10 tips til elektronisk CV
av Erik Røhn, Markedsdirektør Webcruiter
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10 tips til elektronisk CV
av Erik Røhn, Markedsdirektør Webcruiter

Søknaden er en uvant sjanger for 
de fleste, men hvis du har gått frem 
som beskrevet på sidene foran og 
gjort et godt forarbeid vil skrivingen 
gå lettere. Det du nå vet om 
virksomheten, bransjen og stillingen 
er retningsgivende for hva du skal 
fokusere på i søknaden. Oppgaven 
er å vise hvordan du kan fylle 
arbeidsgiverens behov, ved å fortelle 
hva du kan bidra med i stillingen. 

Fremtidsrettet
En typisk nybegynnerfeil er å skrive 
et rent presentasjonsbrev av seg 
selv. I søknaden skal du skrive 
fremtidsrettet. Hva du har gjort 
tidligere står i CV-en. Du skal altså 
ikke bare gjenta opplysningene i 
CV-en når du skriver søknaden, 
men utdype informasjon derfra og 
argumentere for at du vil gjøre en 
god jobb i akkurat denne stillingen. 
Det sier seg selv at du ikke kan 
sende samme søknad til flere 
arbeidsgivere. Én søknad kan kreve 
at du fremhever din erfaring og dine 
personlige egenskaper,  en annen at  
du vektlegger formell utdanning og 
resultater. 

Disponere
Det er en utfordring å disponere 
innholdet på en god måte og fatte 
seg i korthet uten å bli intetsigende. 

Når du setter deg ned for å skrive, 
bør du tenke over hva det er du vil si 
i hvert enkelt avsnitt. Det er lurt å ta 
for seg ett tema av gangen. 

I begynnelsen av teksten oppgir 
du hvor du har sett utlysningen og 
hvilken stilling du søker. Deretter 
bør du gå over på et svært viktig 
tema: Hvorfor du søker på akkurat 
denne jobben i denne virksomheten. 
Klarer du å skrive om din motivasjon 
samtidig som du nevner det 
mest relevante i din bakgrunn, 
får du en god ingress som lokker 
arbeidsgiveren til å lese videre. Pass 
på at utdanningen din kommer klart 
frem tidlig i teksten. 

I de neste avsnittene skal du så utdype 
hvordan du vil bruke din utdanning og 
erfaring til å løse arbeidsoppgavene 
som ligger til stillingen. Forsøk å vise 
forbindelsen mellom dine tidligere 
erfaringer og disse oppgavene – ikke 
regn med at de som skal ansette 
selv ser anvendeligheten. I denne 
delen er det også viktig at du klarer 
å vise arbeidsgiveren at du har satt 
deg godt inn i virksomheten og det 
aktuelle arbeidsområdet.

Avslutningsvis kan du trekke frem 
noen personlige egenskaper du 
mener gjør deg riktig for jobben. Et 

godt tips er å bruke illustrerende 
eksempler, og eventuelt referere til 
tidligere arbeidsgiveres beskrivelser 
av deg. Dermed unngår du 
oppramsing, og det virker mer 
troverdig for arbeidsgiver. Eventuelt 
kan du løfte blikket og se stillingen i 
en større sammenheng.

Enkel kvalitetssikring
Det kan være vanskelig å bedømme 
det man selv har skrevet, særlig like 
etter at man er ferdig med utkastet. 
La noen andre lese gjennom søknaden 
og kommentere både innhold og 
språk. Du kan bruke drop in-tilbudet 
på Karrieresenteret, eller spørre 
en venn. Hvis du ikke har anledning 
til det, bør du legge teksten bort et 
par dager og så se over den igjen. På 
neste side finner du også en sjekkliste 
du kan bruke når du er ferdig med å 
skrive et utkast til søknad.

Til slutt: Dersom du skal sende 
søknaden gjennom en e-portal, er 
det viktig at du har skrevet den 
ferdig på forhånd og så lime den inn. 
Ofte mangler slike portaler en lagre-
funksjon, og det kan være satt en 
begrensning på hvor lang tid du kan 
bruke til å legge inn CV og søknad.

Søknadens formål er å få deg på intervju. Skriv slik  
at mottakeren får lyst til å møte deg!

Selg deg inn med 
søknaden
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12 feil du bør unngå
1. Søknaden er for lang
Arbeidsgivere bruker ofte kort tid på å lese søknaden din 
første gang. Den må derfor ikke være på over én side.

2. Det er uklart hvorfor du er den rette
Ditt søkerbrev skal fortelle arbeidsgiveren hvorfor nettopp 
du passer til jobben. Det må gå klart frem hvordan du kan 
bruke utdanningen og arbeidserfaringen din i stillingen du 
søker. Arbeidsgiveren har et behov og du har noe å bidra 
med. Husk at deltidsjobber, verv og frivillig arbeid også kan 
ha gitt deg ferdigheter du kan bruke i en ny jobb. 

3. Motivasjonen er uklar
Du fremstår som kvalifisert for jobben, men hvorfor vil du 
ha den? At du synes den høres spennende og interessant 
ut forteller ikke arbeidsgiveren så mye. Still deg selv noen 
spørsmål: Hvorfor vil jeg jobbe i akkurat denne virksomhe-
ten? Hva slags arbeidsoppgaver, arbeidsfelt og roller er jeg 
motivert til å bidra i? Hvorfor? Arbeidsgiveren vil være på 
utkikk etter medarbeidere som har en tydelig og troverdig 
motivasjon for de arbeidsområdene som inngår i jobben, og 
for å jobbe hos akkurat dem. 

4. Motivasjonen virker for selvsentrert
Du fokuserer for mye på ditt eget utbytte av å få jobben. Det 
er viktig at du skriver om motivasjon slik at arbeidsgiveren 
får inntrykk av at du er tent på arbeidsoppgavene og målene 
for stillingen. Fokuser mer på det du er motivert til å bidra 
med, enn hva ditt eget utbytte er.

5. Søknaden virker masseprodusert
Enhver jobbsøknad må skreddersys. Du kan selvfølgelig 
bruke samme formulering eller avsnitt i flere søknader, men 
hvis teksten minner om en masseutsendelse er det liten 
sjanse for at den treffer hos arbeidsgiveren.

6. Teksten er tunglest
Detaljert informasjon om for eksempel studiepoeng, 
kurskoder og datoer gjør søknaden tunglest. Fakta om tid, 
sted osv. bør primært stå i CV-en, ikke i søknaden.

7. Stil og ordvalg gir feil signaler
Se an hvem du skriver til. En søknad til et departement 
krever en annen stil enn om du søker for eksempel i et rekla-
mebyrå. Det kan være lurt å se etter hvordan de uttrykker 

seg på sine nettsider, i media, osv. 
8. Teksten er uryddig
Unngå å hoppe for mye frem og tilbake. Gjør deg ferdig med 
ett tema om gangen.

9. Teksten inneholder ukjent terminologi
Noen fagtermer får du gjerne bruk for i søknaden. Men husk 
at arbeidsgiveren ikke nødvendigvis er fortrolig med alle ord 
og uttrykk du kjenner fra fagene dine. Pass på at språket 
ikke blir for akademisk.

10. Teksten bærer preg av oppramsing
Å besvare stillingsannonsen punkt for punkt gir teksten et 
preg av oppramsing. Det gjør den kjedelig, og du mister også 
muligheten for å vise litt av hvem du er gjennom hvordan 
du uttrykker deg.

11. Du fokuserer for mye på det du ikke har
Det er arbeidsgiveren som skal avgjøre om du er aktuell 
for stillingen. Du skal derfor fokusere på hva du har å tilby, 
ikke hva du mangler. Formuleringer av typen «jeg mangler 
dessverre» eller «jeg håper at dere likevel vil ta meg i 
betraktning» hører ikke hjemme i en søknad.

12. Klisjeer
Mange avrunder søknaden med å liste opp hvordan de 
oppfatter seg selv. Fleksibel, ansvarsbevisst, arbeidssom 
og omgjengelig går ofte igjen. Hvis du skal fremheve noen 
personlige egenskaper bør disse være relevante for stillin-
gen. Gi konkrete eksempler som viser dine egenskaper. Da 
virker det mer sannsynlig at du faktisk har dem.
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Hvilke vedlegg 
skal du ta med?
Det er blitt mer vanlig at arbeidsgivere bare vil ha tilsendt 
CV og søknad, og heller vil se resten av papirene på et 
eventuelt intervju, men dette varierer. Finn derfor ut hva 
hver enkelt arbeidsgiver ønsker og gjør det du blir bedt 
om! Er du i tvil, spør når du snakker med arbeidsgiveren. 
Et godt tips kan være å ta med et utvalg av relevante 
originaler med kopier på intervjuet, slik at arbeidsgiver 
kan få se dem sammen. I tillegg bør du ha skannet 
papirene dine på forhånd, for dem som vil ha dem 
elektronisk. Skann dem som separate filer, slik at du lett 
kan velge ut dem som er relevante for hver enkelt jobb 
du søker. Det er viktig ikke å sende for mange vedlegg.

Hva velger du ut?
De arbeidsgiverne som vil ha tilsendt papirer har 
ofte ulike ønsker om hva de vil se. Igjen: Spør dersom 
du er i tvil om hva som er interessant for den enkelte 
arbeidsgiver. Her er allikevel noen kjøreregler:

VITNEMÅL: Legg ved kopier av vitnemål fra all høyere 

utdannelse. Ta kun med standardiserte forklaringer 
dersom du tror at arbeidsgiver ikke kjenner den aktuelle 
utdannelsen eller karaktersystemet. Hvis du har vitnemål 
på andre språk enn norsk og engelsk, bør de oversettes. 

ATTESTER OG ANNET: Gjør som arbeidsgiver ber om i 
stillingsutlysningen. Det er ikke like vanlig lenger å legge 
ved attester eller annen dokumentasjon (kursbevis, 
sertifikater, anbefalingsbrev o.a.) i første runde. Dette 
kan du ta med deg til et eventuelt intervju. Dersom 
arbeidsgiver etterspør direkte; gjør et utvalg og legg ved 
det som er særlig relevant for stillingen du søker. 

Skal du bekrefte kopiene?
Som oftest trenger du ikke det. Dette var mer vanlig før 
søkeprosessen i hovedsak ble elektronisk. En viktig årsak 
er at det er umulig for attestant å vite om originalen 
er ekte eller ikke. Det betyr at det kun er lærestedet 
som kan bekrefte at du har vært student ved deres 
universitet eller høyskole. Hvis en arbeidsgiver ønsker 
å få bekreftet dine studier, kan han eller hun derfor 
kontakte Universitetet i Oslo på studentopplysning@uio.
no. Dersom du likevel har behov for attesterte kopier, 
utfører de fleste kopisentre denne tjenesten. 

Hvem kan snakke 
pent om deg?
Som referansepersoner bør du velge noen som kjenner 
deg fra profesjonelt eller faglig samarbeid, og som du har 
hatt et godt, men ikke for personlig forhold til. Minst én av 
dem du velger bør ha vært din overordnede, i tillegg kan 
du velge en faglig veileder, en kollega, en medarbeider i 
et tillitsverv e.l.. Ikke bruk venner eller familie.  

Prøv å velge artikulerte personer som forstår hva det vil 
si å være referanseperson, og som vil snakke pent om 
deg. Du bør oppgi minimum to, og maks fire referanse-
personer. Det gjør ikke noe om personen nå har en annen 
jobb, men det bør ikke være for mange år siden dere 
arbeidet sammen. Det gjør heller ikke noe om jobben var 
ulik den du nå søker. Det viktigste er at vedkommende 
kjenner deg som person. 

Husk alltid å spørre før du oppgir noen som referanse. 
Fortell dessuten referansepersonene hvilke typer jobber 
du søker på og hva du vil legge vekt på i dine søknader.

Når du omtaler referansepersoner i CV-en, bør du oppgi 
telefonnummer som vedkommende kan nås på og gjøre 
rede for hva slags posisjon eller rolle vedkommende har 
hatt overfor deg. 

Når kontaktes referanser?
Som oftes kontaktes referansepersonene første etter 
intervjuet. Er det noe angående referansene du vil 
kommentere, kan du derfor gjøre det på intervjuet.  
Abeidsgiver vil for eksempel som regel snakke med din 
siste/nåværende leder. Hvis du ikke ønsker å opplyse 
din nåværende sjef om at du har søkt en annen jobb 
før det er nødvendig, kan du fortelle dette og henstille 
om at vedkommende bare blir oppringt dersom du er 
en svært aktuell kandidat. Noen ber også om å få ringe 
en referanse du ikke har oppgitt, da kan det være lurt å 
ha en «i ermet». Er det spesielle hensyn som tilsier det, 
kan du vente med å gi informasjon om dine referanser til  
intervjuet. Da skriver du «Referanser oppgis på 
forespøsel» nederst på CV-en. Husk at LinkedIn også har 
en funksjon hvor du kan få/be om anbefalinger. Dette vil 
kunne bidra til å styrke profilen din. 
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Tall fra NAV viser at rundt 60 prosent av de ledige 
stillingene på arbeidsmarkedet aldri blir utlyst offentlig. 
Mange virksomheter finner kandidater gjennom 
personlige eller faglige nettverk, sosiale medier som for 
eksempel LinkedIn, via interne utlysninger, vikarbyråer 
og headhunter-firmaer. Det er også mer og mer 
vanlig å rekruttere folk som selv har tatt kontakt med 
arbeidsgivere. 

Hva er en åpen søknad og slik går du frem
I en åpen søknad tilbyr du din kompetanse til en 
virksomhet, ut fra hvor du mener de kan ha behov for 
deg. For å lykkes med en åpen søknad er det viktig å 
gjøre en grundig jobb. Åpne søknader er ikke noe man 
masseproduserer og sender ut til mer eller mindre tilfeldig 
utvalgte virksomheter. Søknadene må skreddersys og 

sendes til de arbeidsgiverne du virkelig er interessert i. 
Du setter inn støtet der du har mest lyst til å jobbe og den 
energien du får ved en slik sterk motivasjon, bruker du på 
følgende oppgaver: Research på bransje og arbeidsgiver, 
kartlegging av egen kompetanse, formulering av mulige 
bidrag og kontakt med rette vedkommende i bedriften.

En åpen søknad bør ikke være noe lengre enn en vanlig 
søknad, men du må være ekstra tydelig på motivasjonen 
for henvendelsen og for å ønske deg inn i virksomheten. 
Vis hvordan du kan bidra, og argumenter med det som er 
relevant av din utdannelse, erfaring og ferdigheter. CV-en 
som følger søknaden, bør tilpasses den jobben du ser for 
deg at du kan gjøre for virksomheten. Bruk overskrifter 
som tydeliggjør hva kompetansen din består av, og gi det 
som er mest relevant størst oppmerksomhet og omfang.

Hvorfor vente på at drømmejobben skal dukke opp blant stillingsannonsene, 
når en åpen søknad kan få deg akkurat dit du vil?

Ta kontakt selv
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Grundig research
Før du setter igang er det viktig å finne ut av hva du 
egentlig har lyst til å gjøre (les mer om dette på dise 13). 
Deretter kan du finne frem til noen virksomheter hvor 
du kunne tenke deg å jobbe, og sette deg grundig inn i 
bransjen, virksomheten og arbeidsområdene til de ulike 
avdelingene. Forsøk å se deg selv i organisasjonen: Hvilke 
områder kunne du tenke deg å jobbe innenfor? Hva er det 
du kan bidra med som virksomheten trenger? I hvilken 
avdeling og stilling kan du jobbe med dette? 

Finn også ut om virksomheten har en egen løsning for å ta 
imot åpne søknader via nettsiden, eller om de oppgir en 
spesiell e-postadresse til slike formål. Noen virksomheter 
vil ikke ha åpne søknader og informerer om dette på 
nett. Da kan det være diskvalifiserende for kommende 
søkeprosesser ikke å respektere dette.

Om du ikke finner tilstrekkelig informasjon på nett, kan du 
også ringe til en person som har en slik stilling du kunne 
tenke deg, eller lederen for den avdelingen du vil jobbe i. 
Si at du er interessert i informasjon om virksomheten og 
feltet, og spør om du kan få stille noen spørsmål. Pass også 
på å nevne noe om din kompetanse. Spør om virksomheten 
tar imot åpne søknader, hvem du i så fall skal sende 
søknaden til, og om du kan referere til telefonsamtalen.

Motivasjon
I forkant bør du ha gjort en grundig kartlegging av deg 
selv og din kompetanse. Det gjelder både ferdigheter og 
kunnskaper du har tilegnet deg gjennom utdannelsen, 
erfaringer du har med deg fra jobber og frivillig arbeid, 
personlige egenskaper og motivasjon. Hvis du skal ha 
en sjanse til å bli ansatt, må du fremstå som bevisst, 
engasjert og godt orientert, med en sterk motivasjon for 
å gjøre en god jobb akkurat i denne virksomheten. Du må 
kunne overbevise arbeidsgiver om at de har et behov som 
nettopp du kan fylle. Enhver arbeidsgiver vet at motiverte 
medarbeidere jobber bedre, produserer mer og tilfører 
energi og nye ideer til virksomheten.

Følg opp søknaden
10-14 dager etter at du har sendt søknaden, bør du følge 
opp med en telefon til den du har sendt søknaden til. Spør 
om de har mottatt søknaden og hvordan de vurderer dine 
muligheter. Er det ingen åpning nå, så spør om de har noen 
gode råd om hva du kan gjøre for å få mulighet til å bli en 
aktuell kandidat senere. Du kan også eventuelt spørre om 
de kan videresende søknaden til andre aktuelle avdelinger. 

Reelle muligheter
Det kan ofte være lettere å få innpass med åpen søknad i 
det private. Du kan også oppleve at arbeidsgiverne ber om 
å få oppbevare søknaden din, og kontakter deg senere når 
de har en ledig stilling. Eller de tipser en samarbeidende 
virksomhet om deg. Det er også en mulighet for at 
arbeidsgiver kan bli overbevist om at det å opprette en 
stilling ekstra, eller designe en jobb spesielt for deg, vil 
være en verdifull investering. Får du et slikt tilbud, vil 
du oppleve en av de store fordelene ved å sende åpne 
søknader: Du kan få være med på å forme jobben din selv!
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Få jobben



Intervjudagen er her, og det er nå opp til deg å overbevise arbeidsgiver om du 
er rett person for stillingen.  

Slik lykkes du  
på jobbintervjuet

Søknad og CV har gjort jobben sin, og du står nå overfor neste 
utfordring: finaleheatet i en jobbsøkerprosess. Nå skal du 
muntlig presentere hvem du er og hva du kan, at du er motivert 
og passer inn i jobben. Nøkkelen ligger i gode forberedelser. 
Ikke bli tatt på senga når du får den etterlengtede telefonen. 
Husk å spørre arbeidsgiver hva slags intervju du kan 
forvente deg. Bruk denne informasjonen til å forberede 
deg til intervjuet. 

I tillegg er det viktig at du:
1. Gjør grundig research på stilling og arbeidsgiver (ta 
vare på  stillingsutlysningen), 2. Leser over CV og søknad, 
3. Forbereder deg på å snakke om og gi eksempler på din 
motivasjon, dine kunnskaper og ferdigheter, samt per-
sonlige egenskaper, 4. Tenker over gode spørsmål til  
arbeidsgiver, 5. Øver på situasjonen 

Intervjuformer
Den vanligste intervjuformen er et strukturert intervju, der 
alle som er innkalt stort sett får de samme spørsmålene. 
Som regel møter du mellom to og fire personer som innehar 
ulike roller: én intervjuer, én observatør o.l. Samtalens 
varighet varierer, men rundt en time er ganske vanlig.  
Intervjuet starter gjerne med at arbeidsgiver forteller om 
virksomheten og arbeidsoppgavene. Deretter vil du ofte bli 
bedt om å presentere deg selv, før arbeidsgiver stiller sine 
spørsmål. Vanligvis får du anledning til å stille spørsmål 
mot slutten. 

Andre type intervjuformer kan være gruppeintervju eller 
«assessment centre» som inkluderer ulike tester og case 
oppgaver (les mer på s. 36).

Forberedelser
Gode forberedelser er helt avgjørende for at du vil lykkes. 
Du vet ikke hvilke spørsmål du kommer til å få, men det er 

naturlig at arbeidsgiver vil forsøke å avdekke noen områder 
hos deg:

1. Motivasjon:  Hvorfor har du søkt  på denne jobben? Forbered  
motivasjonsargumenter for arbeidsoppgavene og 
virksomheten, og eventuelt andre temaer som bransje, 
målgruppe, rolle osv. Begrunn din interesse for jobben, og 
vis hvordan den også har forbindelse med f.eks. studievalg, 
fritidsinteresser eller frivillige verv.

2. Relevansen av utdanning og erfaring: Forsøk å stykke 
opp din kompetanse i mindre deler slik at du får et klarere 
bilde av hva du kan, og hvordan det står i forhold til jobben 
du har søkt. For arbeidsgiver er hele din samlede erfaring 
interessant, også den du har opparbeidet deg utenom 
studier og jobb. Du bør dessuten være dyktig til å presentere 
din akademiske kompetanse (kunnskaper og ferdigheter), 
og hvorfor dette vil være viktig for arbeidsgiver. 

3. Knytt kompetansen din til konkrete eksempler: Det vil 
gjøre det lettere for arbeidsgiver å få et klart bilde av hvem 
du er, hva du har lært, og hva slags erfaring du har. Ved å 
bruke konkrete eksempler i stedet for generelle vendinger, 
vil det bli lettere for arbeidsgivere å huske det i etterkant. 
Vårt forslag er at du tenker på følgende når du skal bygge 
opp eksempelet:

Kontekst - hva var situasjonen?
Aktivitet - hva gjorde du?
Resultat - hva ble resultatet og hva lærte du?
Relevans - hva har overføringsverdi til den nye jobben?

4. Personlige egenskaper: Finn gode eksempler som 
illustrerer dine personlige egenskaper. Anser du deg selv 
som god på å koordinere oppgaver, eller har du kanskje 
fått tilbakemelding på dette fra en tidligere leder? Vis til en 
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konkret situasjon du har gjort dette. Det vil gi troverdighet 
til svaret ditt, og øke innsikt og forståelse hos den som 
intervjuer deg. 

Gode spørsmål
Tenk ut noen få og gode spørsmål til arbeidsgiver. Dersom 
du gjorde omfattende research før du skrev søknaden, 
plukker du frem notatene derfra. Finn ellers ut mest mulig 
om virksomheten og bransjen.   Intervjuet er din sjanse til 
å finne ut mer om blant annet bedriftskulturen og konkrete 
arbeidsoppgaver – opplysninger du trenger for å ta ditt valg!

Øv på situasjonen
Før du går «live» er det nyttig å øve på intervjusituasjonen. 
La en venn spille arbeidsgiver og simuler et jobbintervju, 
benytt deg av Karrieresenterets tilbud om intervjutrening 
på drop in, eller ta vårt intervjukurs. På denne måten vil 
du bli mer fortrolig med situasjonen, få trening i å formidle 
din kompetanse, og få respons på ordbruk og fremtreden. 

Til syvende og sist er det likevel ett råd som er det aller 
viktigste: Vær deg selv, og vær det på en forberedt og 
gjennomtenkt måte. At du er troverdig og trygg på deg 
selv er avgjørende ved et jobbintervju, og de to henger som 
regel nøye sammen.

Selg deg inn
Til slutt: husk at intervjuet formelt sett er en samtale mellom 
to parter: «arbeidskjøper» og «arbeidsselger». Arbeidsgiver 
har sin agenda, og du må være bevisst på din. Fokuser på 
deg selv, din motivasjon og mulige bidrag til virksomheten. 
Mange arbeidsgivere sier at jobbsøkende akademikere har 
en tendens til å stå litt «med lua i hånda», og trenger å bli 
mer selvbevisste og fremoverlente som jobbsøkere. Vær 
trygg på kompetansen og egenskapene du tar med deg og 
vis dette i intervjuet. Du har blitt invitert til et intervju, og 
da betyr det at de allerede er interessert i deg som kandidat 
til stillingen.
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1. Planlegg det praktiske
Bestem antrekket dagen før. Kle deg litt formelt, og velg noe 
du føler deg vel i, såfremt ikke kleskoden krever bestemte 
typer klær. Beregn reisetiden dit du skal, og pass på at 
du har tatt høyde for forsinkelser, kø, osv.  Henvend deg i 
resepsjonen noe før avtalt tid.

2. Vær aktiv, men ikke ta over
Vis initiativ og smidighet under samtalen. Still gjerne 
spørsmål, og pass på at du får flettet inn dine bud-
skap, selv om det ikke spørres direkte etter dem.  
Avklar eventuelle uklare spørsmål før du svarer, men ikke 
avbryt intervjueren. Hold god blikkontakt og tenk på hva 
kroppsspråket ditt signaliserer.

3. Rolleforståelse
Vis at du har skjønt hvilke roller den som ansettes skal innta. 
Sentrale skiller går for eksempel mellom byråkratiske versus 
politiske roller/påvirkningsroller, og mellom administrative 
versus faglige roller.

4. Beregn ditt publikum
Ikke alle arbeidsgivere er like kjent med terminologien 
innen spesifikke fagområder, eller innholdet i grader og 
karaktersystem. Oversett det du har gjort til alminnelig og 
lettfattelig språk.

5. Intervju - mer enn selve samtalen
Fra du går inn hoveddøra til du går ut igjen, er du i praksis 
på et jobbintervju. Vær bevisst på at du kan bli observert, 
og opptre derfor profesjonelt fra du kommer til du går.

Hvordan svare på spørsmål om:
Hvem du er: Hvis du får beskjed om 
å presentere deg selv, ikke rams opp 
CV-en din, forklar heller hva du har lært 
der du har vært. Fokuser på motivasjon 
og valgene du har tatt underveis. 
Ca. tid: 2-3 min. Det kan være lurt å 
forberede noen utdypende poenger 
hvis arbeidsgiver vil ha mer. Du kan 
eventuelt også si litt om dine interesser 
utenom jobb.

Svake og sterke sider: Svar sant og 
relevant i forhold til jobben, men si 
heller ikke mer enn du behøver. Vis 
dessuten at du har selvinnsikt; si gjerne 
noe om hvordan du håndterer disse 
sidene og hva du kan gjøre for å bli 
bedre på dem. 

Lønn: Gjør research på forhånd! Sjekk 
ut fagforeningens lønnsstatistikk, 
statens lønnsregulativ, snakk med 
noen som har lignende stilling. La 
arbeidsgiveren tematisere dette først.

Hvorfor  arbeidsgiveren bør ansette 
deg: Oppsummer gjerne hovedpunk-
ter (motivasjon, erfaring, utdanning, 
kompetanse, personlige egenskaper) 
og relater disse til jobben (arbeids-
oppgaver, målgruppe, temaer, verdier, 
bransje osv.). Trekk eventuelt frem to 
spesielt gode grunner til hvorfor de bør 
ansette nettopp deg.

Tips:
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Se for deg at du i forbindelse med et jobbintervju blir spurt 
om å presentere en handlingsplan for hvordan virksomheten 
kan nå ut med sitt produkt til en ny brukergruppe. Eller 
at du blir invitert til et intervju og blir bedt om å ta en 
personlighetstest i forkant. Hvordan håndtere disse 
utfordringene?

Det er vanlig at en rekrutteringsprosess inkluderer ulike 
former for case-oppgaver eller arbeidspsykologiske tester. 
Når arbeidsgivere velger å benytte case på nyutdannede, 
er det fordi det gir kandidater uten relevant erfaring en god 
anledning til å vise seg frem. I avsnittene under forklarer vi 
de ulike metodene og hva som er fordelene for arbeidsgivere 
ved å bruke disse. I tillegg gir vi deg noen tips for hvordan 
du skal håndtere metodene best mulig. 

Kort om arbeidspsykologiske tester
Arbeidspsykologiske tester er oppgaver og spørreskjemaer 
man blir bedt om å gjennomføre for at arbeidsgiver skal få 
kartlagt evner, ferdigheter eller egenskaper som er viktige 
for å trives og lykkes i stillingen man blir vurdert til. Disse 
er som regel nettbaserte, og gjennomføres på egenhånd, i 
forkant av eller mellom intervjuer.

De vanligste formene for arbeidspsykologiske tester er 
evne- og ferdighetstester og personlighetstester. Andre 
tester som også brukes måler blant annet integritet, 
motivasjon og kreativitet. Evne- og ferdighetstester er 
tester som vanligvis går på tid, og man blir bedt om å 
utføre en rekke oppgaver. I motsetning til IQ-tester som 
består av et testbatteri som måler mange ulike områder, 
måler evne- og ferdighetstester spesifikke områder som 
blir ansett som spesielt viktige for stillingen. Eksempler på 
slike områder er evnen til å forstå skriftlig eller numerisk 
materiale, regneoppgaver, informasjonsbearbeiding og 
språkkunnskaper. 

Fordelen med å benytte slike tester er at forskning viser 
at det er en sterk sammenheng mellom testresultater og 

jobbprestasjon (f.eks. Schmidt & Hunter (1998), Schmidt & 
Hunter (2004) og Hurtz & Donovan (2000)). Dette er blant 
annet fordi tester måler egenskaper ved kandidater som 
er viktige for utførelsen av jobber, og også fordi tester er 
en rettferdig måte å vurdere kandidater på ettersom den 
ikke diskriminerer hverken på bakgrunn av alder, kjønn, 
etnisitet eller annet. Dermed minskes risikoen for å vurdere 
kandidaten basert på andre, mindre relevante kriterier, som 
for eksempel hvor godt man kommer overens, hvor sosialt 
sikker man er, eller hvilke interesser man har.

Typisk for personlighetstester er at du må ta stilling til en 
serie utsagn eller spørsmål som omhandler dine egenskaper 
og preferanser. Disse kartlegger som regel en rekke ulike 
egenskaper, som for eksempel kan være hvor planleggende 
og samvittighetsfulle vi er på jobb, eller eventuelt hvor 
utadvendte eller omgjengelige vi er rundt andre mennesker. I 
slike tester bør du svare det som passer best eller du kjenner 
deg mest igjen i der og da, slik at arbeidsgiveren får et så 
riktig bilde som mulig av deg som person. Deretter brukes 
som regel testresultatet som grunnlag for en samtale, der 
du vil få tilbakemelding på testresultatet og få mulighet til 
å utdype resultatene. 

I enkelte rekrutteringsprosesser der det er svært mange 
søkere kan tester, som regel evne- og ferdighetstester, 
brukes til å velge ut hvilke kandidater som inviteres til 
intervju. Dette gjelder for eksempel ofte trainee-opptak. 
Som oftest blir imidlertid tester brukt på de kandidatene 
som velges ut til intervju, eller eventuelt de som velges ut 
til et annengangsintervju. Uansett blir testresultatene stort 
sett alltid brukt som en del av en helhetsvurdering sammen 
med annen informasjon arbeidsgiveren har til rådighet, som 
for eksempel inntrykket fra intervjuet, bakgrunn og resultat 
fra case-oppgaver.

Når man har gjennomført arbeidspsykologiske tester skal 
man alltid få tilbakemelding på resultatene. Noen ganger 
gjøres dette i form av en skriftlig rapport, men som regel får 

Case og tester
- hva bør du vite?
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man muntlig tilbakemelding. Alle seriøse testleverandører 
krever at brukere av sine tester gir tilbakemelding på 
resultater, og om du ønsker å få dine resultater utdypet skal 
du få mulighet til det. Husk at det finnes flere nettsteder 
hvor du kan øve på ulike tester.

Hva er et Assessment Center, og hva mener 
man med case - oppgaver?
Assessment Center er en betegnelse som blir brukt 
når arbeidsgivere inviterer flere kandidater samtidig, 
og kart legger disse kandidatene med f lere ul ike 
rekrutteringsmetoder. Et Assessment Center varer som 
regel en halv eller en hel dag, og vanlige metoder som 
ofte brukes er intervju, analyse- og presentasjonsoppgave 
og gruppeøvelse. I tillegg har man ofte gjennomført 
arbeidspsykologiske tester i forkant av et Assessment 
Center. 

Case-oppgaver er rett og slett en samlebetegnelse 
om bruk av ulike typer oppgaver i forbindelse med en 
rekrutteringsprosess. Dette kan være mer eller mindre 
omfattende oppgaver. I de minst omfattende oppgavene 
blir man typisk presentert for hypotetiske situasjoner og 
bedt om å fortelle hvordan man vil løse disse, og dette 
krever ikke så mye forberedelsestid. I mer omfattende 
øvelser, som analyse- og presentasjonsøvelser, får man 
utdelt skriftlig materiale, og skal forberede en presentasjon 
innen en gitt tid. Øvelsene kan også være gruppeøvelser, 
hvor man skal diskutere seg fram til løsninger sammen med 

andre kandidater. 
Øvelsene er ofte relevante for hva arbeidsgiveren 
arbeider med, men må ikke være det. Meningen her er 
ikke nødvendigvis at man skal komme fram til rett svar, 
men at intervjueren ønsker å se hvordan kandidater løser 
problemer, hvor effektivt de kommuniserer, hvordan de 
fungerer i grupper med andre mennesker, eller hvordan 
de presenterer materiale. Noen ganger blir man bedt om 
å forberede materiale på forhånd, men det vanligste er 
at man får utdelt materiale under intervjuet eller på et 
Assessment Center. Omfattende øvelser er mest vanlig i 
større bedrifter og trainee-opptak, men mindre omfattende 
øvelser i forbindelse med intervjuer blir i økende grad brukt 
av også mindre organisasjoner. 

Hvordan løse dette på best mulig måte?
Mange blir nervøse når de får høre at de skal løse en case. 
Det kan imidlertid være en stor fordel å få en case-oppgave. 
Det kan være vanskelig å forklare med ord hva du er blitt 
dyktig til gjennom mange års universitetsutdannelse, mens 
under case-oppgaver kan man vise hvordan man jobber 
og tenker, i stedet for å snakke om det.  Som akademiker 
er du trent i mye av det som skal måles gjennom en case-
oppgave. Du kan for eksempel få vist frem evner til å 
strukturere informasjon, stille gode spørsmål, tenke logisk 
og analysere. Dette har du gjort mange ganger før, så den 
største utfordringen er derfor å takle en situasjon der 
dette skal gjøres i en muntlig form, i stedet for skriftlig 
som du kanskje er mest vant til. Det er imidlertid mye av 

Figur 1:
Figuren viser ulike  
rekrutterins- /
utvalgsmetoders 
prediktive validitet.

Kilde: Schmidt and 
Hunter, 19980
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kunnskapen som kan overføres til løsing av case-oppgaver. 
For å dempe nervøsitet er det en god idé å være så godt 
forberedt som mulig.

Du vil som regel ikke få vite konkret hva oppgaven går ut 
på, men ofte vil spørsmålene være relatert til selskapets 
bransje eller virksomhetens område.  I mange tilfeller får 
man en reell problemstilling og blir bedt om å komme med 
forslag til løsning på den. God kjennskap til virksomhet og 
bransje vil derfor være nyttig.

Dersom det finnes informasjon om hva slags case denne 
arbeidsgiveren pleier å gi, kan du prøve å få tak i denne. 
I Casehåndboken (utgitt av Kaleidoskopet) får du reelle 
eksempler på case-oppgaver gitt av norske arbeidsgivere 
i privat og offentlig sektor. Det kan også være en idé å øve 
på å holde en presentasjon om et faglig relatert spørsmål 
foran en venn.

Tenk høyt
Formålet med å gi en case-oppgave er ikke nødvendigvis at 
du skal komme frem til riktig svar, det er ikke engang sikkert 

at et riktig svar finnes. Det intervjuerne ønsker å danne seg 
et inntrykk av, er hvordan du løser oppgaven. 
Hvordan gjøre det best mulig? For det første: Få med deg 
all informasjonen de gir i starten, noter gjerne underveis. 
Forsikre deg om at du har skjønt problemstillingen og still 
gjerne oppfølgingsspørsmål. Lag deretter en kjapp plan for 
hvordan du vil gå frem. Dette viser at du evner å strukturere. 
Plukk problemstillingen fra hverandre, bruk alt du kan om 
å analysere, anvende verktøy, modeller, tilnærmingsmåter. 
Hold deg til saken og ha fokus på det som er relevant. Hvis 
intervjueren sitter i samme rom som deg når du analyserer 
eller forbereder deg er det en fordel tenke høyt underveis. 
Et av hovedmålene med en case er at intervjuerne skal 
forstå hvordan du tenker og resonnerer. Ta kontroll over 
situasjonen og stol på deg selv, det vil bli positivt lagt 
merke til. 

Til slutt oppsummerer og konkluderer du. Har du blitt bedt 
om å gi en presentasjon av løsningen, bruk litt tid på å 
planlegge og strukturere dette. Har du fått en tidsramme, 
er det viktig å holde denne. Blir det knapt på slutten, kutt 
heller ned på innhold og avslutt.

Case: Hva ser de etter?
• Evne til å ta imot, sortere og analysere informasjon
• Kreativitet
• Evne til å resonnere
• Evne til logisk tenkning
• Evne til å lytte
• Evne til overblikk og avgrensning 
• Allmennkunnskaper
• Forståelse for virksomheten og bransjen
• Etisk bevissthet
• Evne til å stille relevante spørsmål
• Evne til å presentere resultater
• Sosiale ferdigheter
• Evne til stole på deg selv
• Evne til å holde tiden
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Hva skriver du  
under på?
En arbeidsavtale er i prinsippet åpen for forhandlinger på lik 
linje med andre avtaler. Mange virksomheter er imidlertid 
opptatt av å standardisere avtalene, og du må derfor regne 
med at arbeidsgivere er tilbakeholdne med å avvike fra 
standardene. Tilpasningsvilligheten vil naturlig nok variere 
med hvor attraktiv du er som arbeidssøker. 

I kontraktsforhandlingene bør du derfor først finne ut 
hvorvidt du har en god eller dårlig mulighet til å få forhandlet 
fram dine ønsker. Du bør også kartlegge hvilke forhold som 
er viktigst for deg, og gjøre en avveining av hvilke krav du 
ønsker å fremme og hvilke du velger å akseptere på tross 
av at disse ikke er optimale for deg. I den forbindelse må du 
forstå betydningen av de enkelte avtalepunktene. 

Ufravikelig
Arbeidsmiljøloven fastsetter en rekke minstestandarder for 
et arbeidsforhold, blant annet for arbeidsmiljø, arbeidstid og 
oppsigelsesvern. Arbeidsmiljøloven er med noen få unntak 
ufravikelig. Det vil si at du ikke blir bundet av en avtale 
som stiller deg dårligere enn det loven tillater. I den grad 
du blir tilbudt kontraktsvilkår som på enkelte områder er 
dårligere enn loven tillater, kan du dermed fritt akseptere 
disse, og likevel ha ditt vern etter loven i behold. Dette 
er mest praktisk med hensyn til reglene om midlertidige 
arbeidsforhold og såkalte «særlig uavhengige stillinger», 
se neste side.  

Når inngås avtalen?
En arbeidsavtale inngås ved at arbeidsgiver ti lbyr 
et mer eller mindre klart angitt arbeid, hvor enkelte 
grunnleggende elementer som lønn er klarlagt, og 
arbeidstaker aksepterer tilbudet. Da foreligger det et 
arbeidsforhold. Arbeidsmiljøloven krever at arbeidsgiver 
skal sørge for at det inngås en skriftlig arbeidsavtale snarest 

mulig, og senest innen en måned etter at arbeidsforholdet 
begynte. Loven stiller visse minstekrav til hva arbeidsavtalen 
skal inneholde (se egen ramme).

I den grad arbeidsgiver i avtaleutkastet presenterer 
vilkår som er til ugunstig for deg og som det ikke kan 
forventes at du måtte forstå at arbeidsgiver ville kreve, 
kan du i prinsippet avvise disse kravene. Da må du vise til 
at arbeidsavtalen ble inngått gjennom tilbud og aksept i 
forbindelse med tilsettingsprosessen, og at de nye kravene 
er i strid med avtalen som ble inngått da. 

Pensjon
En arbeidsavtale skal beskrive arbeidsoppgavene eller 
angi arbeidstakerens tittel, stilling eller arbeidskategori. 
Tilsvarende skal avtalen angi arbeidsstedet. I utgangspunktet 
kan ikke arbeidsgiver gjøre endringer i arbeidsforholdet som 
er i strid med avtalen. Arbeidsgiver har derfor en interesse 
i å angi disse punktene på en mindre presis måte, slik at 
endringer kan sies å ligge innenfor det som er avtalt. Hvis 
virksomheten har lokaler på flere steder, vil arbeidsgiver 
uten hinder av oppsigelsesvernet kunne pålegge deg å bytte 
arbeidssted fra for eksempel Lysaker til Alnabru hvis det i 
arbeidsavtalen din heter:

Arbeidsgiver har kontorer på Lysaker og Alnabru. 
Arbeidsstedet skal være på en av disse lokaliseringene, for 
tiden på Lysaker. 

Tilsvarende tanker ligger bak formuleringer som åpner 
for endringer av pensjonsordninger. Det må som et 
utgangspunkt antas at arbeidsgivere fritt kan endre en 
pensjonsordning hvis det i arbeidsavtalen heter:  
Arbeidstaker er med i arbeidsgivers til enhver tid 
gjeldende pensjonsordning. 

Du har fått tilbud om din første jobb og skal undertegne kontrakten med  
arbeidsgiver. Hva bør du være oppmerksom på når du vurderer avtalen?

av Runar Homble og Ida Müller Winters,
advokater i Homble Olsby
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Hvis den eksisterende pensjonsordningen er spesielt god, 
og dette er et sentralt moment for ditt valg av arbeidsgiver, 
kan du kreve at det inntas en omtale av pensjonsordningen 
i arbeidsavtalen, og eventuelt også en presisering av at 
arbeidsgiver ikke ensidig kan forandre denne.  

Ferierettigheter
Hvis arbeidsavtalen henviser til ferielovens bestemmelser, 
innebærer dette at du skal ha 10,2 % feriepenger og årlig 
ferie med fire uker og én dag. Rett til fem uker ferie og 12 
% feriepenger krever derfor en egen avtale. En slik avtale 
kan være inngått gjennom tariffavtale eller det kan følge av 
vilkårene i din individuelle arbeidsavtale. 

Lønn under sykdom og permisjon
Folketrygdloven gir på visse vilkår rett til sykepenger 
tilsvarende lønnen din. Det betyr at hvis du blir syk, får 
du i perioden med sykepenger (omtrent ett år) tilsvarende 
ytelser som om du hadde arbeidet.  Folketrygdens 
sykepengeytelser dekker imidlertid ikke lønnsbortfall for 

lønninger ut over seks ganger folketrygdens grunnbeløp (per 
i dag utgjør dette omtrent NOK 540 000 per år). 

Hvis du tjener eller vil komme til å tjene mer enn 6 G, bør 
du være klar over at dekning ut over trygdens ytelser 
krever et særskilt grunnlag, for eksempel gjennom 
arbeidsavtale eller tariffavtale som virksomheten er bundet 
av. Tilsvarende begrensning i beregningsgrunnlaget gjelder 
også i folketrygdens ytelser ved foreldrepermisjon. Dette 
bør derfor behandles på samme måte i arbeidsavtalen.

Midlertidig stilling
Arbeidstakere skal som den klare hovedregel ansettes fast. 
Tradisjonelt har de viktigste unntakene vært vikariater og 
stillinger der «arbeidets karakter» tilsier midlertidighet. 
I juli 2015 fikk bestemmelsen en ny bokstav f, som gir 
arbeidsgivere adgang til  å ansette en arbeidstaker 
midlertidig i inntil 12 måneder uten at det kreves særskilte 
grunner for den midlertidige ansettelsen. Arbeidsgiver 
kan imidlertid ikke ha mer enn 15 % av sine ansatte på 
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a) Partenes identitet
b) Arbeidsplassen (arbeidsstedet)  
c) En beskrivelse av arbeidet eller 

arbeidstakerens tittel, stilling eller 
arbeidskategori

d) Tidspunktet for arbeidsforholdets 
begynnelse

e)  Forventet varighet dersom  
arbeidsforholdet er midlertidig  

f) Eventuelle prøvetidsbestemmelser
g) Den gjeldende eller avtalte 

lønn ved arbeidsforholdets 
begynnelse, eventuelle tillegg 
og andre godtgjøringer som ikke 
inngår i lønnen, for eksempel 

pensjonsinnbetalinger og kost- eller 
nattgodtgjørelse, utbetalingsmåte 
og tidspunkt for lønnsutbetaling

h)  Arbeidstakerens rett til ferie og  
feriepenger og reglene for  
fastsettelse av ferietidspunktet

i)  Arbeidstakerens og arbeidsgiverens 
oppsigelsesfrister

j)  Lengde og plassering av den avtalte 
daglige og ukentlige arbeidstiden

k)  Lengde av pauser
l)  Avtale om særlig arbeidstidsordning 
m)  Opplysninger om eventuelle tariff-

avtaler som regulerer arbeidsfor-
holdet 

Minstekrav til arbeidsavtalen

arbeidsavtaler i medhold av bokstav f. I tillegg gjelder 
det en karanteneperiode dersom den ansatte ikke får 
fortsette etter den midlertidige avtalens utløp. Karantenen 
innebærer at arbeidsgiver i en periode på 12 måneder ikke 
kan ansette noen midlertidig i medhold av bokstav f for 
å utføre arbeidsoppgaver av samme art.  Hvis du har en 
midlertidig arbeidsavtale uten at det foreligger grunnlag for 
midlertidig ansettelse, kan du i de fleste tilfeller påberope 
deg å være fast ansatt. 

Særlig uavhengige stillinger
Arbeidsmiljøloven gir arbeidstakere som omfattes av lovens 
arbeidstidskapittel rett til overtidsbetaling med et tillegg 
på minst 40 %. Arbeidstakere med ledende eller såkalte 
særlige uavhengige stillinger er imidlertid unntatt fra 
dette kapittelet. Det kan høres forlokkende ut å bli tilbudt 
en slik særlig uavhengig stilling, men realiteten er altså at 
du blant annet normalt mister retten til overtidsbetaling. 

På grunn av ufravikelighetsregelen blir du imidlertid ikke 
bundet av en slik avtalebestemmelse hvis stillingen likevel 
ikke oppfyller kravene til en slik særlig uavhengig stilling (i 
lovens forstand).

De særlige uavhengige stilingene vil i utgangspunktet 
være overordnede og ansvarsfulle stillinger. Det er ikke 
tilstrekkelig å kunne kontrollere egen arbeidstid og/eller 
ha fleksibel arbeidstid. En særlig uavhengig stilling må 
innebære en tydelig og åpenbar «selvstendighet» eller 
«uavhengighet» i hvordan og til hvilken tid arbeidsoppgaver 
organiseres og gjennomføres. Disse arbeidstakerne vil 
normalt selv prioritere sine oppgaver, og selv avgjøre hva 
de skal gjøre, hva som skal delegeres til andre, når arbeidet 
skal gjøres og hvordan arbeidet skal utføres.
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Hva bør du vite om 
pensjon?
Det er ikke alt du trenger vite om pensjon som ung, men før du går ut i jobb, er 
det visse ting du bør være oppmerksom på. 

av Øyvind Røst,  
pensjonsøkonom i KLP

En landsdekkende undersøkelse fra KLP viser at 36 prosent 
av arbeidstakere mellom 18 og 29 år ikke vet hva slags 
pensjonsordning de har. Det er ikke så rart. Studenter og 
nyutdannede er ofte mer opptatt av å skaffe seg utdanning, 
jobb og fast bolig enn å sette seg inn pensjonssystemet. 
Pensjon kan være et verdifullt gode i tillegg til lønn, og 
det er derfor du bør vite litt mer om pensjonsordningen 
arbeidsgiver tilbyr.

I Norge opererer vi med tre hovedformer for pensjonssparing
1. Alderspensjon fra folketrygden

2. Tjenestepensjon fra arbeidsgiver
3. Egen sparing

1. Alderspensjon fra folketrydgen
Alle som bor eller arbeider i Norge opparbeider rett til 
alderspensjon fra folketrygden. Alle som er født i 1963 eller 
senere tjener opp 18,1% i pensjon i året, av lønn fra første 
krone og opp til 657.000 kroner. Dette gjelder fra du er 13 
til 75 år. Det lønner seg derfor mer enn noen gang å jobbe. 
Opptjent pensjon skal fordeles på det antall år årskullet ditt 
forventes å leve. Du kan ta ut alderspensjon fra du er 62 
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• Sett deg grundig inn den pensjons-
ordningen arbeidsgiver tilbyr. Se 
også på størrelsen på pensjonene, 
og på hvilke typer pensjoner som 
er omfattet (alderspensjon, ufø-
repensjon, etterlattepensjoner). 

• Sjekk om alderspensjonen er 
livsvarig eller ikke

• Dersom innskuddspensjon, sjekk 
prosentandelen som settes inn. 
Denne varierer veldig.

• Sjekk om det er innskudd fra 
første krone eller fra 1 G (G står 
for grunnbeløpet i folketrygden og 
er per 01.05.16 på 92.576 kroner).

• Du kan selv velge investeringsprofil 
for din innskuddspensjon. Et 
vanlig tips er å ha høy aksjeandel 
når du er ung, og å redusere 
r is ikoen når du nærmer deg 
pens jonsa lder.  Arbeidsg iver 
betaler forvaltningskostnadene 
for tjenestepensjon.

• Merk at du må jobbe minimum 
20% stilling for å opparbeide pen-
sjon i ansettelsesforholdet.

• Jobber du mindre enn ett år hos 
arbeidsgiver i privat sektor, får 
du ikke med deg pengene som 
arbeidsgiver har betalt inn til pen-
sjonsordningen på dine vegne. For 
ansatte i offentlig sektor gjelder 
egne regler (minimum tre år).

år, men pensjonen blir lavere om du starter uttaket tidlig. 
I tillegg har du mulighet til å jobbe samtidig som du tar ut 
pensjon, og fortsette å tjene opp pensjon. Siden forventet 
levealder øker fra årskull til årskull, vil unge i dag trolig velge 
å jobbe lenger i alderdommen enn dagens pensjonister.

2. Tjenestepensjon fra arbeidsgiver 
Alle arbeidstakere har krav på det som kalles tjenestepensjon. 
I privat sektor kalles dette obligatorisk tjenestepensjon, 
mens pensjonsordningen for ansatte innen stat og kommune 
kalles offentlig tjenestepensjon.

Privat sektor:
Det finnes noen få svært gode pensjonsordninger, mange 
middels og mange tilfredsstiller kun minstekravene i lov om 
obligatorisk tjenestepensjon. 

Innskuddspensjon er den rådende tjenestepensjonen i 
privat sektor. Arbeidsgiver setter inn en prosentandel av 
din lønn. Innskuddet må minst være 2 prosent av lønn over 
92.567 kroner. Pensjonen avhenger av lønnen, størrelsen 
på innskuddene og avkastningen. 

Ytelsespensjon gir en fastsatt pensjonsutbetaling ut fra 
lønnsnivået man har når man pensjonerer seg. I motsetning 
til innskuddspensjon er det det fremtidige pensjonsnivået 
som er avtalt, ikke innskuddet. 

Det finnes også en ny form for pensjonsordning (fra 2014) 
– hybrid pensjon. Denne er en form for kombinasjon av de 

to opprinnelige alternativene. 

Offentlig sektor:
Arbeidsgivere i offentlig sektor bruker i gjennomsnitt 
vesentlig mer på de ansattes pensjoner, enn det som er 
vanlig i privat sektor. Uførepensjon og etterlattepensjon er 
alltid med i offentlige tjenestepensjonsordninger. Hvor mye 
du får utbetalt i alderspensjon er avhengig av hvor mange år 
du har jobbet, stillingsprosenten og lønnen din. I motsetning 
til privat sektor, vil pensjonsopptjeningen fortsette selv om 
du skifter arbeidsgiver innen offentlig sektor. 

3. Egen sparing
De fleste av oss må bidra med egen sparing for å oppnå den 
pensjonen man ønsker seg. Det å nedbetale gjeld kan være 
en trygg og god måte å spare på. I tillegg kan du vurdere å 
spare i aksjefond. Det er risikabelt på kort sikt, men kan gi 
høy avkastning på lang sikt. Sett deg inn i hva som fungerer 
best for deg.

Du kan finne nyttig informasjon og få anslag på din 
pensjon her:
• Folketrygden: nav.no
• Tjenestepensjon i privat sektor: norskpensjon.no
• Offentlig tjenestepensjon: klp.no
• Offentlig tjenestepensjon: spk.no
• lovdata.no (folketrygdloven, lov om obligatorisk 

tjenestepensjon, foretakspensjonsloven, 
innskuddspensjonsloven, lov om Statens 
pensjonskasse)

Tips:
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www.karrieresenteret.uio.no
F. Karrieresenteret ved UiO

T: @KarsentUiO

Første skritt på veien

Hvilke ferdigheter bør jeg ha?
Hvordan bli en sterk kandidat?
Hvor kan jeg få relevant erfaring?

Skal snart levere master, 
burde kanskje tenke litt 

på jobb og sånn?

Nettopp starta på  
Blindern, hva nå?

Hva er jeg god til?
Hva bør jeg velge?
Hvem kan jeg spørre?

Kjenner du deg litt igjen?  
Bli bedre kjent med studentene over - se filmene på facebook-siden vår


