
 Ringer i Vannet med NHO
 - Trygg rekruttering til 
 samfunnsbevisste bedrifter

Ønsker du å bli en Ringer i Vannet-bedrift? 
Kontakt en av disse 

arbeidsmarkedsbedriftene:

Ta kontakt:
Janne Krohn-Hansen, prosjektleder, NHO Trøndelag
janne.krohn.hansen@nho.no – 951 14 251

Last ned Ringer i Vannet-
appen her!

Telefon:  72 46 61 00
www.rosenvik.no

Telefon: 953 06 000
www.stavne.no

Telefon: 72 89 43 00
www.prima-as.no

Telefon: 72 59 59 00
www.fretex.no

Telefon: 73 88 08 00
www.norservice.no

Telefon: 74 84 06 00
www.fides.no

Det er ikke noe nytt at attførings- 
bedriftene hjelper mennesker tilbake  
i arbeidslivet. Men gjennom Ringer  
i Vannet-strategien går vi løs på  
utfordringen på en annen måte.  
Gjennom Ringer i Vannet-prosjektet 
tar vi utgangspunkt i næringslivets 
behov, og finner kandidatene som har 
kompetanse og forutsetninger for å 
gjøre nettopp den jobben som  
bedriften trenger. 

Ringer i Vannet handler ikke om 
veldedighet, men er en mulighet for 
NHOs medlemsbedrifter til å rekruttere 
verdifull arbeidskraft.

Kartlegging, rådgiving, oppfølging
Vi vet at trygghet og forutsigbarhet er 
viktig for bedriftene når nye mennesker 
kommer inn i virksomheten. Derfor 
får bedriftene hjelp med å kartlegge 
eget rekrutteringsbehov, samt aktiv 
oppfølging og veiledning knyttet til 
rekrutteringer. Kandidatene som er 
aktuelle for jobber, blir også fulgt opp 
av attføringsbedriftene. Profesjonell 
utvelgelse og prekvalifisering av  
kandidater vil gi raskere produktivitet.

Enkelt, trygt, forutsigbart
NHOs medlemsbedrifter kan bli kjent 
med kandidatene i en praksisperiode. 
I denne praksisperioden har medlems- 
bedriftene ikke arbeidsgiveransvar 
for kandidatene, og skulle det mot 
formodning ikke fungere kan en 
bestemme seg for å avslutte praksis-
forholdet på dagen uten at det utgjør 
merarbeid. Vedkommende vil i de fleste 
tilfelle være på Arbeidsavklarings- 
penger (AAP) og bedriften vil ikke ha 
lønnsutgifter i praksisperioden. 

Gjennom Ringer i Vannet kan nettopp 
din bedrift vise samfunnsansvar, og 
få nye medarbeidere på en trygg og 
forutsigbar måte på kjøpet.

Bli med på folks viktigste reise
- reisen tilbake til arbeidslivet!

Dette er Ringer i Vannet
Målet med NHO-prosjektet Ringer i Vannet er å få personer 
som har falt utenfor arbeidslivet, inn i ordinære jobber.

Janne Krohn-Hansen, prosjektleder for 
Ringer i Vannet Trøndelag

www.ringerivannet.org



Ringer i Vannet representerer en fantastisk måte å tenke på som faller godt 
sammen med våre grunnverdier og tanker omkring samfunnsansvar. For oss 
er det viktig med et rikt, mangfoldig og inkluderende arbeidsmiljø, og Ringer i 
Vannet-prosjektet hjelper oss til å kunne legge til rette for dette, samt skape 
gode forutsetninger for at arbeidstaker skal kunne oppleve mestring på vei 
tilbake til arbeidslivet. Vårt arbeidsmiljø har fått en «boost» etter at vi gikk 
inn i prosjektet og øvrige ansatte setter pris på å kunne være med på å bidra 
til at nye arbeidstakere finner seg godt til rette. Vi opplever også at arbeids- 
takere som gis en mulighet for å komme tilbake, som svært takknemlige,  
lojale, pliktoppfyllende og stabil. Mer kan vel i grunnen ikke en arbeidsgiver 
ønske seg?

Kim Engan Strand, direktør ved Qulity Airport Hotel Værnes

Kan ikke ønske seg mer

Hvorfor velger vi Ringer i Vannet?

Å ansette nye arbeidstakere bærer alltid med seg en risiko. Dersom man velg-
er «feil» person, koster det bedriften både tid og ressurser å rette opp en 
feilrekruttering. Derfor er det dessverre slik at mange bedrifter ikke ønsker 
å ta sjansen på å ansette en person som for eksempel har hull i sin CV. Den  
oppfølging og tilbakemelding vår bedrift får igjennom NHO, attførings- 
bedriftene og Ringer i Vannet, legger til rette for at både bedriften og 
arbeidstaker har de beste forutsetninger for å lykkes i en rekruttering. Vi 
ønsker å vise samfunnsansvar og Ringer i Vannet hjelper oss til samtidig å 
rekruttere nye medarbeidere på en trygg og forutsigbar måte.

Audun Bårdvik, HR-sjef Elkem AS, Thamshavn 

De beste forutsetninger for å lykkes

Rekruttering via Ringer i Vannet har vært veldig tidsbesparende for oss. 
Jobben med siling av kandidatene er allerede gjort av attføringsbedriftene 
og kandidatene stiller med førsteklasses CV-er. Alle kandidatene som vi har 
rekruttert gjennom prosjektet er pliktoppfyllende og dyktige og det er en 
stor trygghet både for oss som arbeidsgivere og for arbeidstakerne at de 
følges opp godt av attføringsbedriftene. Det handler om gjensidig respekt, 
og gjennom Ringer i Vannet opplever vi at vi får til å behandle både kunder 
og ansatte på en ordentlig måte. Derfor har vi planer om å rekruttere flere 
ansatte gjennom prosjektet og vi anbefaler andre arbeidsgivere å gjøre det 
samme.

Marte Derås, regionsjef NEAS Facility Services

Ønsker å rekruttere flere medarbeidere

Da hotellet City Living i Trondheim fikk behov for flere ansatte tok hotell- 
sjef Sandra Persson kontakt med en av attføringsbedriftene i Ringer i  
Vannet-prosjektet.

– Alt gikk veldig raskt etter at vi tok kontakt og samarbeidet har vært smidig 
siden, sier Sandra. 

– Elisabeth Nordtvedt var den aller første personen vi ansatte gjennom 
Ringer i Vannet. Tre aktuelle kandidater var innkalt til intervju, men vi valgte 
Elisabeth fordi hun hadde rett innstilling. Hun er serviceinnstilt, utadvendt 
og positiv, i tillegg til at hun hadde erfaring.

Alle bør få en sjanse
Etter langvarig sykdom og hundrevis av jobbsøknader fikk Elisabeth Nordt-
vedt en sjanse til å vise seg frem, noe som førte til fast ansettelse. Elisabeth 
er opptatt av å understreke at det ikke er umulig å få jobb selv om man har 
vært borte fra arbeidslivet i lengre eller kortere perioder.

– Jeg synes alle bør få en sjanse. Jobbkonsulenten i Fretex hjalp meg til å 
finne ut av hva som passet meg best, forteller Elisabeth.

En av de andre ansatte ved hotellet som også er blitt rekruttert gjennom 
«Ringer i vannet» er Hamed Maroof. Hamed kom til Norge fra Afghanistan 
som 21-åring uten hverken familie eller andre kjente. Hamed har gjennom-
gått norskopplæring og har hatt ulike praksisplasser etter at han kom til 
Norge, men til tross for å ha søkt på mange jobber så var det vanskelig å 
komme i betraktning. Da det ble utlyst ledig stilling som renholder ved City 
Living ble hotellet igjen kontaktet av attføringsbedriften som hadde en  
aktuell kandidat. Hamed fikk først tilbud som sommerjobb og ble etter kort 
tid tilsatt som renholder i fast stilling.

Våre erfaringer med Ringer i Vannet viser at dette virker i praksis, og jeg 
kan derfor trygt anbefale andre bedrifter å inngå rekrutteringsavtale med 
utgangspunkt i Ringer i Vannet-metodikken, sier Sandra Persson.

Det virker i praksis!
Bedrifter som har inngått rekrutteringsavtale 
med Ringer i Vannet-prosjektet, har erfart at 
dette er en god metode for å rekruttere dyktig, 
lojal og kvalifisert arbeidskraft.
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