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Veien til arbeid – Arbeidsmarkedskurs for NAV:

Hvem kan delta?

Veien til arbeid er et kurs for deg som har vært ute av arbeid lenge, 
eller som av forskjellige grunner trenger ekstra hjelp for å komme 
deg i arbeid. Kurset er strukturert, og målet er at du skal komme 
deg ut i jobb, og at du skal bli bedre i stand til å søke på jobber selv.

Det er ingen formelle opptakskrav til kurset.

Hva går Veien til arbeid ut på?

På Veien til arbeid vil du få hjelp til å se og anerkjenne dine 
ressurser, og til hvordan du skal markedsføre deg selv overfor
arbeidsgivere. En stor del av kurset er arbeidspraksis i en bedrift 
som passer med det som vi sammen finner ut passer for deg, der 
du får tett oppfølging av både arbeidsgiver og av Rosenvik
Kompetanse.

Vi har lagt opp til et helhetlig kursinnhold, slik at du vil få god hjelp 
til å lære deg å mestre en arbeidshverdag over tid. Som deltaker i 
kurset vil du bli bedre rustet til å finne deg en jobb, skaffe deg en 
jobb og stå i en jobb over tid.



Hvor lenge varer kurset, og når arrangeres det?

Kurset varer i til sammen 20 uker. De første 8 ukene foregår i eget 
kursrom ved Rosenvik, mens de 12 neste ukene består av praksis og 
oppfølging i bedrift. I løpet av de 12 ukene vil det også være til
sammen 5 kursdager i kursrommet, der vi deler erfaringer fra
praksisen og finner gode løsninger sammen.

Det er NAV som bestiller kurset av oss, kontakt din veileder i NAV for 
å høre når det skal arrangeres neste gang.

Hvordan søker du?

Du og din veileder i NAV vil sammen finne ut om dette kurset kan 
passe for deg. Veilederen din kan søke deg inn i kurset.
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