
 
 

 

TOPRO Kompetanse AS har to ledige engasjement (100% stillinger) som: 
 
 

Veileder/Pedagog 
 

 
TOPRO Kompetanse AS er i konstant utvikling, og vi søker fleksible og endringsvillige medarbeidere. 

Vi oppfordrer yngre, gjerne nyutdannede personer til å søke. Ansatte i TOPRO Kompetanse AS må ha 

evne og vilje til å arbeide i samsvar med våre etiske retningslinjer og verdigrunnlag.  

Liker du å undervise i norsk for voksne innvandrere?  Har du evnen til å motivere og løfte mennesker 

i endringsprosesser? 

Arbeidsoppgavene for veilederstillingen består bl.a. i ressurskartlegging, prosessorientert veiledning 

individuelt og i grupper, oppfølging av jobbsøkere og arbeidsgivere, opplæring og undervisning, samt 

rekrutteringsarbeid. I tillegg vil stillingen innebære kontinuerlig relasjons- og nettverksbygging opp mot 

potensielle kunder og næringslivet i regionen. Bruk av ulike digitale verktøy er i påkrevd i alle våre 

tjenester. God skriftlig fremstillingsevne er også påkrevd, da stillingen innebærer bl.a. rapportskriving. 

Våre tjenester tilbys i Innlandet (hovedsakelig i Gjøvikregionen) og det forventes at du kan være mobil. 

NAV er vår viktigste samarbeidspartner og er vår hovedoppdragsgiver. Det er derfor viktig å ha god 

evnen til å samhandle og kunne forholde seg til de rammer som NAV setter til enhver tid.  

I minst en av stillingene ønskes en pedagog med minimum 30 stp. pedagogikk og 30 stp. med 

relevant fagkompetanse for undervisning i andrespråk. Her vil arbeidsoppgaver være å planlegge og 

gjennomføre norskundervisning i henhold til fagplan for kurset. Sikre høy kvalitet på undervisning. 

Drive norskopplæring og veiledning i grupper og individuelt. 

Vi søker deg som: 

• Har relevant utdanning på høyskolenivå 

• Liker å jobbe utadrettet. 

• Har kompetanse innen veiledning både individuelt og i gruppe. 

• Har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne. 

• Er utadvendt, fleksibel og har gode evner til samarbeid. 

• Er en begeistringsagent. 

• Er en aktiv ansatt med fokus på samarbeid om aktivitetsplanlegging, rekrutteringsmuligheter, 
informasjonsdeling og faglig utvikling. 

• Har stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne. 

• Har god kjennskap til arbeidsmarkedet og arbeidslivets krav, rekruttering og jobbsøkerprosessen. 

• Har gode digitale ferdigheter. 

• Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.  

• Du må disponere egen bil i arbeidet. 

• Du må kunne fremlegge politiattest ved ansettelse. 

Vi tilbyr: 
Mulighet for faglig utvikling i en fremtidsrettet bedrift. Nødvendig opplæring og kollegaveiledning tilbys 
alle våre ansatte kontinuerlig. Konkurransedyktige betingelser. 
 
Vi ønsker at det fremgår i søknaden når du kan tiltre. Ønske om snarlig tiltredelse. Engasjementet har 
en varighet ut juni 2020 (kan bli mulighet for forlengelse). Det kan også bli aktuelt med faste 
ansettelser på sikt. 



 
 

Søknadsfrist: Kandidater vil bli vurdert fortløpende. Søknad med CV sendes til: 
post@toprokompetanse.no  
 
Alle søkere vil bli kontaktet enten for intervju eller i etterkant av at stillingene er besatt.  

Kontaktpersoner ved eventuelle spørsmål;  
Avdelingsleder Anne Britt Slette Syversen, tlf: 930 60 056. 
   


