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INVOLVERT!

Kan du ikke finne de riktige 
menneskene for riktig jobb...?



 Hvor skal du se 
etter unge talenter, 

hvor kan du få 
hjelp og hvilke 

rekrutteringskanaler 
er der?

Hvordan 
 finner jeg den 

rette personen 
for den rette 

jobben?



Når jeg har  
det fantastiske 
unge talentet, 

kan jeg 
beholdehenne 

eller ham?

Er det vanskelig 
å velge en ung 
person med de 

rette ferdighetene 
blant mange 
kandidater?

Skal 
organisasjonen ha 
nytte av å ansette 

en ung person?



Det er et faktum at arbeidsgivere blir stadig 
mer villige til å ansette unge mennesker. 
Hvorfor er det så? For det første er ungdom-
mene i de fleste tilfeller uerfaren. De faglige 
kvalifikasjonene de har, tilfredsstiller ofte 
ikke arbeidsmarkedets behov, som heller 
krever ferdigheter og kompetanser enn fag-
lig kunnskap om emnet. 

Dette fører til en klar ubalanse mellom til-
bud og etterspørsel etter ledige stillinger 
på arbeidsmarkedet; mellom hva bedrif-
ter krever og hva jobbsøkere har å tilby. 
Spesielt hvis unge voksne kommer fra et 
vanskelig miljø eller tilhører grupper som 
risikerer sosial utestenging. 

Det er vanlig å høre klager fra arbeids-
givere som møter vanskeligheter med å 
rekruttere egnede personer, noe som er 
ganske overraskende i lys av de høye ni-
våer av arbeidsledighet blant ungdom at 
vårt samfunn viser idag.

Et annet problem som synes å påvirke 
arbeidsgiverens motvilje mot å ansette 
unge mennesker, er feil holdning, slik det 
fremgår av mange undersøkelser. «Hold-
ning» inkluderer verdier som ansvar, 
uavhengighet på jobben, allsidighet, til-
pasningsevne, læringskapasitet.  
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Noen ansatte sier at de verdsetter disse 
egenskapene enda mer enn erfaring og 
trening. I tillegg vil arbeidsgivere i mange 
tilfeller hevde at unge ikke er engasjert i 
jobben. Hvis de ikke har noen forpliktel-
ser / ansvar (for barn, lån osv.), kan de lett 
avslutte jobben når de har møtt første 
motstand og gå videre til neste eller bare 
nyt litt tid. Tross alt er problemet der. Det 
er et stort gap i forventninger og behov 
for potensielle ansatte og arbeidsgivere.

Å finne løsningen er veldig gunstig for 
begge parter, det er hva igma3 er her 
for!

I hodet til 
arbeidsgiveren...

““Mange selskaper, særlig små 
bedrifter, avstår fra å ansette unge 
jobbsøkere på grunn av utfordrin-
gene de står overfor. Det antas 
ofte at ungt talent mangler lojalitet 
overfor organisasjonen, er umo-
tivert, vanskelig å håndtere og vil 
ha mer til å gjøre mindre, foruten 
manglende ferdigheter, kom-
petanser og erfaring.””

Alle ovennevnte faktorer bidrar til høy ar-
beidsledighet blant unge voksne. 
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Hovedmålet med igma3 prosjektet er å fremme sysselsetting blant unge ved å gi 
arbeidsgivere riktig støtte til å søke, velge og beholde de unge talentene. Prosjektet 
forsøker å bygge bro over gapet mellom arbeidsgivere og ungdoms ferdigheter, 
kompetanser og talenter. 

Den nåværende situasjonen

“Snakker vi samme språk?” “Har vi den samme ideen om hva det betyr å jobbe?” Og 
hvis det var tilfelle, ville det være nok å oppnå en sammenheng mellom tilbud og 
etterspørsel i ungdomssektoren?  

Delvis på grunn av mangel på samarbeid mellom interessenter, unnlater arbeidsgivere 
ofte å finne kompetente, engasjerte og talentfulle unge arbeidere. Det er unge mennes-
ker som har mye lidenskap og kompetanse og er villige til å bli involvert, men det er van-
skelig å komme inn på arbeidsmarkedet uten tidligere erfaring. Videre feil kommunika-
sjon mellom arbeidsgiver, arbeidstaker, rådgivning, Voksenopplæring, yrkesopplæring, 
lokale myndigheter og / eller offentlig sysselsetting fører til et punkt at arbeidsgivere ikke 
kan finne rett kompetanse. 

En rekke organisasjoner, som alle bruker sin egen karriereveiledning og arbeidsplasse-
ringsmetoder. Likevel er innsatsen ofte forgjeves for tre hovedårsaker:

• “Det er ingen koordinering mellom dem. De samme veiledningstjenester til 
en person flere ganger eller gode tjenester som tilbys på feil tid. Det er in-
gen flyt av informasjon fra en interessent til en annen, som gjentar tjenester 
igjen og igjen, men fokuserer på problemene, kundens behov, klientens sva-
ge punkter osv. 

• “Mangel på faglige standarder og trening for fagfolk i karriere rådgivning.

• “En  nøkkelaktør deltar ikke i arbeidet, arbeidsgiveren! 
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Selv om det finns mange ressurser for å rekruttere nye unge ansatte, gir disse res-
sursene ofte følelsen av at arbeidstakeren mister tid. Unge mennesker med van-
skeligheter, nåværende prosesser, skaper lett mangel på motivasjon og tap av selv-
tillit. Videre er det manglende samarbeid på systemnivå: 
(i)     Bruk av offentlige midler på repetitive handlinger,  
(ii)    Manglende evne til å spore resultater og dermed mulighet til å evaluere tjeneste-
ne   som tilbys,  
(iii)   Bortfall av unge voksne fra det offentlige systemet som t.eks. kommunal velferd 
eller jobb plassering system til svart marked.  
(iv)   Eurofound anslår at kostnaden for ungdomsarbeidsløshet i 2011 utgjorde 1,21% 
av BNP, dvs. et årlig tap på 153 milliarder euro for EU. 

En forutsetning for løsningen av utfordringene forklart ovenfor er at alle lokale in-
teressenter, inkludert arbeidsgivere forplikter seg til å samarbeide i prosessen med vei-
ledning som gir en reell skreddersydd modell av læring og faglige muligheter for unge 
mennesker til å lykkes i sine bedrifter på arbeidsmarkedet.

Hvordan kan vi gjøre ting bedre?

Hvis du vil ha kompetent medarbeidere, vil det 
kreves nye innovative innsatser! 

La oss hjelpe deg med å styre din innsats og gjøre 
dem mer effektive!

Igma3 tilbyr verktøy og støtte til alle 
interessenter, igma3 er i tråd med behovet for 

nært samarbeid mellom arbeidsgivere og andre 
interessenter (sysselsetting, yrkesopplæring og 

Voksenopplæringsorganisasjoner, rådgivere,osv.).
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Hva er fordelen med Igma-metoden 
for en arbeidsgiver? 

Igma-metoden gir en nyskapende løsning for arbeidsgiveren for å utvide rekrut-
teringsprosessene for å tiltrekke seg unge, kompetente og talentfulle medarbei-
dere i henhold til arbeidsgiverens krav og behov. 

Løsningen er basert på arbeidsgiveres deltakelse i lokale og regionale interes-
senter-nettverk med representasjon av offentlig arbeidsformidling, rådgivning og 
frivillige ungdomsorganisasjoner for å bedre evnen til å arbeide målrettet. 

Igma3 metoden gir verktøy som fokuserer på koordinering av strategier mellom 
organisasjonene og styringsprosesser, med fokus på integrasjon av unge voksne 
på arbeidsmarkedet.

Arbeidsgivere som deltar i Igma3, vil ha nytte av nettverk og finne interessenter 
som vil hjelpe dem med å få de rette kandidater til ledige stillinger og i henhold 
til deres ønskede profil. Innføringen av et arbeid som fortsetter med oppfølging og 
ledelse av de unge, som gir garantier for suksess i arbeidets utførelse. Slike samar-
beid kan garantere den riktige måloppnåelse fra begynnelsen ved å gi arbeids-
giveren verktøyene for å designe fra oppstart den nødvendige profilen, rekrutte-
ringsprosessen og vurderingsmetoder. 

Nettverket av arbeidsformidling, utdanning, sosial sikkerhet, frivillige organisasjo-
ner og arbeidsgivere på lokalt nivå muliggjør større effektivitet i ungdomsveiled-
ning og utdanning og bedre inkludering på arbeidsplassen.
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Hvorfor bli involvert?   

 9 Få tilgang til Igma3 e-plattform for utdanning av interessentnettverk i tre-
ning, profilering og vurdering av unge voksne for å bedre matche arbeidsgi-
verens behov. 

 9 Gjør deg klar til å bruke verktøy som gjør det lettere for ungdomsprofilering 
og vurdering å sikre riktig samsvar mellom de tilgjengelige ferdighetene og 
arbeidsgiverens behov.

  

 9 Vær del av et opplæringsprogram for yrkesopplæringen og få muligheten         
til å få riktig opplæring for folk for de stillingene du trenger.

 9 Bli en del av det transnasjonale nettverk av fagfolk som arbeider med rådgiv-
ning og sysselsetting for å utveksle kunnskap og kompetanse på dette om-
rådet.

 9 Gjør bedriften din en del av den voksende vellykkede Europeiske interesse-
gruppen! Involver deg i din regions lokale utvikling!

 9  “Gi tilbakemelding for å forme den fremtidige arbeidsstyrken

.
 9  “Vær i kontakt med rådgivere, rekrutterere, opplæringsorganisasjoner og bli 

den første til å vite om muligheter for læreplasser, trainee muligheter og fi-
nansiering for å ansette unge voksne.

 9  Lær hvordan virksomheten din kan ha nytte av å ansette unge voksne!
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Hvorfor ansette unge voksne?

Igma3 gjør det virkelig veldig enkelt!

Den doble tilnærmingen av Igma3 kan hjelpe oss til å overvinne barrierene / opp-
fatninger som hindrer oss fra å ansette unge mennesker. På den ene siden er må-
let med Igma3 opplæringsverktøy å bedre forberede unge voksne for det virkelige 
arbeidsmiljøet, og på den annen side, fremme effektivitet og profesjonalitet blant 
interessenter (rådgivere, rekrutteringsbyråer, sysselsetting byråer og arbeidsgive-
re, etc.) og interessentnettverket. 

Når du etterlater deg skeptisk når det gjelder å ansette unge, husk at de har mye å 
bidra med, og kan spille en viktig rolle i å hjelpe deg til å vokse og utvikle også din 
organisasjon! 

Her er noen av argumentene, hvorfor: 

• Det er en investering i fremtidens arbeidsstyrke og industri.

• Det er en måte å utnytte talent i samfunnet og din region.

• Unge mennesker er ofte teknisk kunnskapsrike og kan komme opp med 
nye ideer.

• Trening av unge voksne bidrar til utvikling av ferdighetene av til morgenda-
gens ledere og embetsmenn.

• Å være involvert i utdanning er en måte å holde seg oppdatert med utviklin-
gen i din bransje.

• Å ha unge fagfolk kan være bra for ditt omdømme og for å utvikle produkter 

og tjenester til ungdom markedet.
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Ta med et nytt ansikt til 
organisasjonen din!

Unge mennesker er veldig energiske: de har en overflod av energi og er veldig 
tørst etter ny kunnskap. Dette kan overføres til sine kollegaer og bidra til å “riste 
ting” på arbeidsplassen. En ting du kan være sikker på når det kommer til unge 
voksne, vil de være veldig entusiastiske. Du kan være sikker på at de vil være gla-
de for sin første “ekte” jobb og veldig opptatt av å lære og utvikle sin karriere.

Unge har en tendens til å gå den ekstra milen, for å gjøre et godt inntrykk som 
kommer å bevise hva de kan gjøre. Fordi de er veldig ivrige etter å delta og bidra, 
kan de inspirere sine kolleger til å gjøre det også!

“Unge vil være stolte av sin første ‘ekte’ jobb, og vil alltid gå ‘en ekstra mile!”

Unge medarbeidere kan bidra til å løfte og utvikle ferdighetene til arbeids-
styrken din: Ungdom kan bidra til å utvide arbeidsstyrken. Ved utforming av en 
vellykket rekrutteringsprosess kan du resultere i mer vellykkede resultater enn for-
ventet. For eksempel kan innføring av en ung person i et lag tillate resten av staben 
å utvikle sine egne ferdigheter, for eksempel i utdanning, veiledning og ledelse. I 

tillegg kan en ung tilegne seg ny og sunn kunnskap og perspektiver, bidra med 
nye ideer og løsninger, og bidra til konfliktløsningen med verdifulle resultater for 
team og organisasjon. Endelig kan unge ansatte hjelpe ved å overføre sin entusias-
me til teamet og bidra til å unngå konsekvensene hverdagsrutiner kan ha for et lag, 
for eksempel fenomenet “gruppetenkning”.
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Ungdom nytter: De kan mangle erfaring, men unge ansatte er generelt 
lettere å trene fordi de er drevne, ivrige etter å lære og ikke har erfaringer som 
allerede har utviklet sin arbeidsadferd og sinn.

““Å ansette en ung person kan gi deg innflytelse i den slags medarbeider de 
blir. Du kan jobbe med dem for å oppmuntre til felles verdier og god 
praksis fra begynnelsen.”

En undersøkelse utført av UK Commission for Employment and Skills viser     
at de viktigste årsakene til arbeidsgivere som søker unge mennesker er:

• evne til å bli påvirket (32% av arbeidsgiverne).

• entusiasme (30% av arbeidsgiverne).

• villighet til å lære (20% av arbeidsgiverne).

I det rette miljøet og med riktig veiledning og tilsyn, kan 
unge utmerke seg i et selskap og overraske selv de mest 
bekymrede arbeidsgiverne.
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Nyt fordelene med Igma3 
Bli involvert!

En annen nyttig rapport utarbeidet av Business in the Community i Stor-
britannia, fremhever fem (5) hovedargument til at selskaper bør investere 
i unge basert på synspunkter og erfaringer fra nesten 800 arbeidsgivere:

1 Voksende talent og arbeidsstyrkeplanlegging: Å vokse og utvide 
“Talent-pipeline” og talent management bidrar til å sikre fremtidig vekst 
og gir en konkurranse-fortrinn.

2 Unge menneskers unike ferdigheter, holdninger og motivasjon: 
Arbeidsgivere sa at unge mennesker hadde et ønske om å lære (47%), 
nye ideer og nye tilnærminger (43%) og motivasjon, energi og optimisme 
(42%). Hvis ungdom er kvalifisert, kan de bidra med mer aktuelle 
ferdigheter og trening i organisasjonen. Unge mennesker pleier å være 
unikt tilpasset teknologi og sosiale medier.

3 Mangfold av arbeidsstyrken: Arbeidsgivere anerkjenner behovet for å 
involvere unge for å sikre at mangfoldet i deres arbeid også reflekterer 
deres kundebase. En mer allsidig arbeidsstyrke tilbyr ulike perspektiver, 
ferdigheter, verdier og erfaringer.

4  Arbeidsgiver merkevare: Arbeidsgivere tar unge mennesker inn i sine 
organisasjoner for å engasjere seg i deres interessegrupper, noe som 
styrker arbeidsgiverens merkevare.

5 Kostnadseffektivitet: Det er mer kostnadseffektivt å øke din egen 
arbeidsstyrke, i stedet for å prøve å kjøpe ferdigheter og talent senere. 
Flere internasjonale studier viser avkastningen på investeringen 
i lærlinger til arbeidsgiveren, at arbeidsgivere kan gjenopprette 
kostnadene sine innen ett eller to år etter slutten av treningen 
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Education

Employ
er 

Municipality

NGOs

Labour
market

VET

Counselors

Målet med igma3-metoden er å sikre 
effektiv veiledning av unge voksne til 
utdanning og arbeidsmarked gjen-
nom samordnet handling på interes-
sentnivå og fremdriftsstyring for sosi-
al inkludering. 

Et viktig element i metoden er ar-
beidsplasseringsstrategier og me-
toder som karriererådgivere kan 
bruke til å involvere arbeidsgivere i 
vurdering og rekruttering basert på 
arbeidsgiveres behov. Nøkkelen til 
suksess er introduksjonen av «Case 
Manager», som følger den indivi-
duelle utviklingen i samarbeid med 
relevante fagpersoner i nettverket. 

Igma-metoden har blitt vellykket im-
plementert i 8 EU-land: Sverige, Ned-
erland, Hellas, Norge, Kypros, Spania, 
Storbritannia og Ukraina. Interessante 
nettverk i alle partnerland bekreftet at 
metoden er svært relevant for å for-
bedre kvaliteten på tjenestene med 
individuelle behov i sentrum. Meto-
den ble tilpasset ulike grupper med 
lange avstander til arbeidsmarkedet, 
som f.eks. nyankomne innvandrere, 
ufaglært og funksjonshemmede. 

Gjennomsnittlig suksessrate for ut-
danning / sysselsetting rettet mot in-
tegrering i pilotaktiviteter var mellom 
60 og 70% i alle partnerlandene.

Igma-metoden
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Igma e-learning plattform

Igma3 trening tilbys til deltakerne i et regionalt interessentnettverk som omfatter 
personer som for tiden jobber med ungdom, voksenopplæring, frivillig arbeid eller 
arbeidsmarkedet. De fagfolk som deltar i kurset er en del av et stadig utviklet regi-
onalt interessentnettverk, bestående av:

• Arbeidsgiver,
• Utøver (rådgiver),
• Beslutningstakere ,
• Ungdomsorganisasjoner / frivillige organisasjoner,
• Andre mennesker eller organisasjoner som arbeider med unge mennesker

I Moodle-plattformen kan deltakerne finne støttematerialer: litteratur, eksempler, 
deltakerøvelser, støttemateriale for deltakere og lignende. Disse materialene kan 
brukes i kombinasjon med øvelsene som er oppført i læreplanen. 

Ε-plattformen tilbyr kurset med 4 moduler på 7 språk (engelsk, svensk, gresk, 

spansk, nederlandsk, ukrainsk og norsk). 

Hvis du vil logge inn på e-learning plattformen http://elearning.igma3.eu/ og 
følge Igma3-kurset, ta kontakt med prosjekt-partneren din i ditt land for å få 
din innloggingsinformasjonen i dag !

Velkommen!
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euprojects@dimitra.gr
www.dimitra.gr

eu@mmclearningsolutions.com
www.mmclearningsolutions.com

info@revalento.nl
www.revalento.nl

info@documenta.es
www.documenta.es

info@ecwt.eu
www.ecwt.eu

spv.smov@gmail.com
www.smov.vn.ua 

Ta kontakt med 
igma3 partner i ditt land 

for mer informasjon !

Prosjektkoordinator:

Prosjektpartners:

Bergsbrunnagatan 1,  
753 23 Uppsala, Sweden

T  +46 18680000

E  info.uppsala@folkuniversitetet.se

www.folkuniversitetet.se


