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Inkludering

gjennom
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= 7 Nærmiljøsenter

siden 2008
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50 unge

(16-25)

får hjelp

til å få

ARBEID !



Kjennskap

Relasjoner

Nettverk

Erfaring

• Ungdom vil ha jobb

• Sommerjobb

• Helgejobb

• Deltidsjobb

• Samfunnet trenger 

arbeidskraft

• På kort og lang sikt

• Ung kompetanse
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Bygge broer

Kontakt

Kunnskap

Veiledning

=> Kompetanse



50 unge

(16-25+)

skal få

(sin første)

jobberfaring

og lønn



UKEN

•Hva gjør vi?
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• Samlinger

•Opplæring

• Screening

•Oppfølging

•Hva gjør næringslivet?
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UKEN

• Hva gjør næringslivet?

• Gir oss info om jobber

• Tar imot oss og 

kandidater

• Gir tilbakemeldinger

• Skaper sommerjobber

• Kostnad:

ca 20.000,-/3 uker

•Hva gjør vi?

• Rekruttering

• Samlinger

•Opplæring

• Screening

•Oppfølging



UKEN

Næringslivet

Gir ungdommene 

muligheter

for å 

skape merverdi

= God investering

Aktiv UngdomsJobb

Finner ressursene

(= ungdommene)

og

utvikler dem

= Sosial kapital



HERMON ANGESOM ARAYA
(17)

Jeg var i Aktiv Sommerjobb i 8 uker der vi 

lærte å skrive søknader og CV og hvordan 

jeg skal håndtere når jeg er på jobb eller 

intervju. Aktiv Sommerjobb har hjulpet 

meg med å få småjobber. Jeg sparer 

penger til sertifikat som jeg er nesten 

ferdig med. Via de ansatte i Aktiv 

Sommerjobb har jeg fått fast jobb på 

Circle K og flere tilbud om jobb andre 

steder.

Aktiv UngdomsJobb er en bra prosjekt 

som jeg vil anbefale til alle ungdommer.
Fra Eritrea alene som 11-åring

Fikk Familiegjenforening med 

foreldre/søsken. Vil studere og jobbe



MANGE SOM HERMON…..

35 oppdrag/jobber i 2021

Vil du hjelpe flere til deres 

første jobb?

• Gi oss info om jobber

• Skap en sommerjobb

• Vær en døråpner

ungdomsjobb@derdubor.org

mailto:ungdomsjobb@derdubor.org
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Hanne Gro Haugland

Prosjektleder

Aktiv UngdomsJobb

Gisle Lunde 

Daglig leder

Sarepta

David Bakos

Prosjektmedarbeider

Aktiv UngdomsJobb
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