
 

 
Vesterålsprodukter AS er regionens største leverandør av arbeidsinkluderingstjenester, primært på oppdrag fra 

NAV. For å kunne løse oppdraget og bistå arbeidssøkere ut i jobb, driver vi en rekke avdelinger innen 

produksjon av varer og tjenester i tillegg til at vi har bred kompetanse innen karriereveiledning, 

ressurskartlegging, oppfølging og ulike former for yrkesopplæring og tilrettelegging. I tillegg har vi en bred 

kursportefølje, med særlig vekt på basiskompetanseopplæring. Lødingen Arbeidssenter driver VTA tiltaket, 

primært ved avdelinger i Lødingen og Evenes. Bedriftene er i fusjonsprosess og vil fremstå i ny drakt i løpet av 

2021.  For mer informasjon, se våre hjemmesider www.vesteralsprodukter.no og www.laoss.no 

 

Da en av våre dyktige medarbeidere skal slutte søker vi etter 

JOBBVEILEDER – LØDINGEN/FAGLEDER VTA 
100 % stilling som totalt innbefatter rolle som Jobbveileder og Fagleder VTA. 

 

Arbeidsoppgaver Jobbveileder 

• Yrkesveiledning og oppfølging av arbeidssøkere for å komme tilbake i arbeid 

• Utplassering av deltakere i næringslivet 

• Tilrettelegging på arbeidsplassen i samarbeid med arbeidsgiver 

• Rapportering til NAV og andre 

 

Arbeidsoppgaver Fagleder  

Som Fagleder vil du få ansvaret for å styrke arbeidsinkluderingsfaget i VTA gjennom systematisk 

utvikling av kompetanse, metoder og produksjonsarenaer 

• utvikle og implementere metodikk, prosedyrer og rutiner i tråd med kravene i VTA 

kravspesifikasjonen fra NAV, bransjestandarden og eQuass 

• utvikle faglige opplæringsplaner med tydelige læringsmål og plan for progresjon 

• implementere digitale verktøy ved tilrettelegging, opplæring eller kvalifisering av arbeidstaker 

 

Kvalifikasjoner 

• Utdanning på minimum bachelornivå innen sosialfag, pedagogikk, helsefag eller lignende 

• Ønskelig med god kjennskap til næringslivet for etablering av jobbsmak/arbeidspraksis 

• Ønskelig med kjennskap til NAV og hjelpeapparat for øvrig 

• Ønske med erfaring og interesse for jobb med fremmedspråklige samt erfaring fra inkludering 

av utsatte grupper i arbeidslivet 

 

Personlige egenskaper 

• Motiverende og løsningsorientert 

• God på kommunikasjon muntlig og skriftlig 

• Fleksibel med god arbeidskapasitet  

• Personlig egnethet tillegges vekt 

 

Til deg som vil være en del av dette kan vi tilby en spennende og utfordrende stilling med 

varierte arbeidsoppgaver. Arbeidssted Lødingen. Enkelte kontordager i Evenes/Tjeldsund må 

påregnes. Lønn etter avtale. Politiattest må fremvises før ansettelse. 

 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til: 

Leder VP kompetanse Nina Isaksen Paulsen, tlf. 99260783  

 

Søknad sendes på e-post til nina.paulsen@vesteralsprodukter.no eller til Vesterålsprodukter 

AS, Langbakkveien 24, 8406 Sortland          Søknadsfrist:  31.03.2021 

http://www.vesteralsprodukter.no/

