
Vil du være med på 
omstillingen til et 
mangfoldig arbeidsliv?
Det er mange aktører som jobber med å få  
flere innvandrere inn på arbeidsmarkedet 
- Bli en av dem! 

Mangfold i virksomheten anses som et  
konkurransefortrinn i dagens arbeidsmarked. 
Mange arbeidsgivere har hatt positive  
erfaringer med å ansette personer med  
ulik bakgrunn.



Likevel viser tall fra Likestillings- og diskrimineringsombudet 
at 40 prosent av innvandrere med akademisk bakgrunn 
arbeider i yrker uten utdanningskrav og mange strever 
med å få anerkjent sin kompetanse i arbeidslivet. Tall fra 
Vista analyse viser at Norge taper over 5 milliarder kroner 
årlig på at innbyggere med innvandrerbakgrunn har jobber 
de er overkvalifiserte for. 

Oslo voksenopplæring Rosenhof tilbyr norskkurs på høyt nivå (B2/C1) 
kombinert med praksis for innvandrere med høyere utdanning. Målet er at 
kursdeltakerne skal kunne rekrutteres til relevant arbeid. Ved å tilby en 
praksisplass, kan du bidra til at disse kan få verdifull arbeidserfaring og gjøre 
veien deres inn i arbeidslivet lettere. Erfaring viser at den viktigste læringen 
foregår nettopp på arbeidsplassen. Gjennom praksis vil kursdeltakerne kunne 
bedre språkkunnskapene sine samtidig som de lærer om norsk arbeidsliv og 
kan skaffe seg referanser fra norske arbeidsgivere. Kanskje fører det fram til 
et jobbtilbud. Ved å gjøre veien inn i relevant arbeid lettere for en person med 
innvandrerbakgrunn, kan du samtidig bidra til bedre utnytting av ressurser og 
kompetanse.

Ønsker virksomheten deres å bidra til integrering og mangfold 
samtidig som dere nyter godt av fordelene fra mangfoldet?

Positive effekter av mangfold i  
arbeidslivet kan være

Vi har deltakere med ulik utdanningsbakgrunn og arbeidserfaring. Vi 
bidrar gjerne med å finne en kandidat som møter behovene deres.

Utplassering i praksis vil være fra 2–5 dager i uka i en periode på 3-6  
måneder. Praksis er ulønnet og innebærer ingen ekstra kostnader for  
arbeidsgiver. Det eneste dere må sørge for er at praksiskandidaten er dekket 
av en ordinær yrkesskadeforsikring. Deltaker vil få oppfølging i praksis av en 
norsklærer og av språkpraksiskoordinator ved voksenopplæringen. 

Å finne rett kandidat til en jobb kan være utfordrende og tidkrevende.  
Mange arbeidsgivere opplever det som ekstra risikofylt å ansette en person 
med utdanning og arbeidserfaring fra et land de har mindre kjennskap til. 

Vi kan bidra med: 
Kandidatene våre

 ▸ er godt kvalifiserte
 ▸ får norskopplæring på høyt nivå
 ▸ blir fulgt opp av norsklærer og koordinator underveis
 ▸ kjenner forventningene i norsk arbeidsliv
 ▸ møter deres kompetansebehov

Vi tilbyr
 ▸ en enkel og trygg måte å møte nye potensielle ansatte
 ▸ grundig kartlegging av motivasjonen, kvalifikasjoner og kompetanse
 ▸ dokumentasjon på formell kompetanse
 ▸ lettere dialog med NAV
 ▸ informasjon om mulige tilskudd
 ▸ ved endring av behov, kan vi avslutte samarbeidet raskt

Ta kontakt med språkpraksiskoordinator dersom du 
ønsker mer informasjon om praksisordningen eller vil 
avtale et uforpliktende møte med en kandidat. 

Språkpraksiskoordinator ved Oslo voksenopplæring Rosenhof:
Selma Heilmann

Selma.heilmann@ude.oslo.kommune.no

Tlf. 901 86 549

Les mer om hvorfor mangfold er lønnsomt: 

https://www.mangfoldsprisen.no/artikler/derfor-vet-vi-at-mangfold-er-lonnsomt/

Tips og råd til mangfoldsrekruttering: 
https://www.mangfoldsprisen.no/tips-og-rad/

Hvordan kan arbeidsplassen legge til rette for språlæring på jobben?
https://web03.kompetansenorge.no/sprakiarbeid/

Hvorfor rekruttere eller tilby praksis gjennom  
Oslo voksenopplæring Rosenhof?

 ▸ bedre problemløsning
 ▸ økt kreativitet 
 ▸ bedre omdømme
 ▸ mer lojale kunder
 ▸ bedre markedsforståelse 


