
Invitasjon 
til samarbeid 



Våre avdelinger finner du  
på hjemmesiden vår: 

www.as3employment.no



Om oss

AS3 Employment er en profesjonell rådgivningsvirksomhet som siden 
1989 har hjulpet mennesker videre i jobb og karriere. 

Vi gjennomfører en rekke arbeidsmarkedstiltak tilpasset ulike grupper 
ledige. AS3 som helhet er en av Nordens største aktører innen 
karriererådgivning.



Kompetansen til våre jobbkandidater spenner bredt

Vi samarbeider i dag med over 1500 bedrifter i alle slags bransjer. Det er viktig for oss med et variert utvalg av 
samarbeidspartnere da våre kandidater er like varierte. 

Salg, service, markedsføring | IT – Lager, 
logistikk, transport | Helse, sosial, 
undervisning | Administrasjon, kontor | 
Personal, ledelse | Bygg, anlegg | Økonomi, 
regnskap | Renhold, vask | ... og mange 
andre



”Å samarbeide med AS3 oppleves 
som konstruktivt og nyttig for alle 
parter, spesielt fordi vi får tett og 
god oppfølging.”

Styrer Mette Leithe Trollstua Barnehage



Vårt fokus

Vårt hovedfokus ligger på våre kandidater. Vi skal hjelpe dem ut i jobb.  
Sammen med våre samarbeidspartnere skapes det vinn vinn vinn-situasjoner. 

 – Vinn for individet som får noe å gå til, en stabil økonomi, nye 
kollegaer og venner, muligheten til å bidra til fellesskapet og en 
følelse av mestring og mening. 

 – Vinn for bedriftene som kan hoppe bukk over en 
tidkrevende og dyr rekrutteringsprosess, de minsker 
sannsynligheten for feilansettelse ved å få muligheten 
til å teste kandidatene uten lønnskostnader før en 
eventuell ansettelse, de får støtte om nødvendig fra 
NAV, oppfølging fra AS3 og ikke minst en svært 
motivert og takknemlig medarbeider. 

 – Vinn for samfunnet både økonomisk og sosialt. 
Vi har det best om alle er inkludert i arbeid og 
samfunn.



Hva slags mennesker hjelper vi?

Vi skal hjelpe flere tusen mennesker ut i jobb hvert år:

 – Unge (18-30 år)
 – Nyutdannede
 – Langtidsledige

Våre kandidater kjennetegnes av at de trenger en ekstra innsats for å komme tilbake på 
arbeidsmarkedet:

 – Kan ha hatt hull i CV’en av forskjellige grunner
 – Trenger ekstra støtte i overgangen fra ledighet til arbeid
 – Få tilbake troen på egne ressurser og muligheter på arbeidsmarkedet

I AS3 jobber vi hver dag med gode, modige og samfunnsbevisste arbeidsgivere som gir mennesker som har stått utenfor 
nye sjanser. Og suksesshistoriene er mange. Det er tobarnsfaren som etter 9 år i rus fikk drømmejobben, en jobb der han 
satser med nebb og klør, for endelig hadde han mulighet til å forsørge sine barn. Det er den tause 58 år gamle mannen som 
etter 18 år utenfor med depresjoner og unnvikende personlighetstrekk nå jobber som et ildjern hver dag, sjefen har aldri sett 
lignende arbeidsvilje, for noen valgte å se over det store hullet og se rett på ham som en person. Det er den nyutdannede 
jenta på 27, som slet med spiseforstyrrelser gjennom studiene, måtte ta en pause fra studiene for å komme seg, men nå 
ønsker å fokusere all energien hun tidligere brukte på å kontrollere matinntak og trening – på jobb. Det er den litt forsiktige 
voksne dama, som fortsatt har litt vondt i ryggen etter mange år i et fysisk yrke, men som fikk en sjef som turte å gi henne litt 
tid til å lære seg alle pc-programmene, og som nå er en stødig kontormedarbeider med smilet på lur.

Vil du bli en av dem som ønsker å gi mennesker en ny mulighet – som tør å se mennesket bak hullene?



Dette får våre samarbeidspartnere

Mulighet til å utgjøre en forskjell. For samfunnet og enkeltpersonene
Er man arbeidsledig lenge nok havner man ofte i en ledighetsidentitet, som for mange er preget av følelser av maktesløshet, 
verdiløshet, usikkerhet, skyld og fortvilelse. Ikke bare bidrar våre samarbeidsbedrifter sterkt til samfunnsoppgaven om 
å sysselsette de som har falt på utsiden og skape nye skattebetalere, men de løfter menneskene ut av den grusomme 
ledighetsidentiteten og over til en sunn og verdifull jobbidentitet. Et bedre liv.

Tilgang til motiverte kandidater og verdens beste jobbintervju
Bedriftene får tilgang til hospiteringskandidater som ønsker å bygge kompetanse, prøve ut et nytt yrke, utvikle 
språkferdigheter eller arbeidsevne – i inntil 3 måneder med hospitering uten lønn og forpliktelser. Vi har også jobbklare 
kandidater som vet hva de vil og får til. For disse passer det bedre med ”jobbsmak” hvor både bedriftene og kandidatene 
får testet hverandre ut uten lønn og forpliktelser i en periode før en eventuell ansettelse – verdens beste jobbintervju! Alle 
kandidatene er prekvalifisert etter bedriftenes kravspesifikasjon av profesjonelle rådgivere som tenker langsiktig jobbmatch.

Økonomiske tilskudd fra NAV etter behov
Dersom det er hensiktsmessig støtter NAV opp med diverse tilskudd. Det kan være aktuelt med Midlertidig lønnstilskudd for 
enkelte av våre kandidater. Formålet med midlertidig lønnstilskudd er at kandidater som har problemer med å komme inn på 
arbeidsmarkedet skal oppnå fast jobb på ordinære vilkår. Andre tilskudd NAV opererer med er Varig lønnstilskudd, Mentor, 
Inkluderingstilskudd og Unntak fra arbeidsgiveransvar. Tilskudd avklares med NAV i forkant av hospitering eller ansettelse. 
Les mer om de ulike tilskuddene og vilkårene på NAV sine hjemmesider.  

Kostnadsfri rekruttering
Rekruttering er for de aller fleste bedrifter en dyr affære. Å bruke oss til rekruttering av nye medarbeidere er helt kostnadsfritt 
da vår oppdragsgiver er NAV. 



Null papirarbeid
AS3 tar seg av papirarbeidet med intensjonsavtaler, jobbsmakavtaler og avtaler om hospitering. 

Én kontaktperson
AS3 opererer etter Key Account Management-metodikken, hvor våre rådgivere er ansvarlige for å skape og pleie eget 
nettverk av samarbeidspartnere. Dette sikrer både bedriften og AS3 høyere kvalitet på samarbeidet. 

Tett oppfølging – om ønskelig
Vi følger veldig gjerne tett opp, men er også forståelsesfulle om noen ønsker mindre oppfølging. Behovet for oppfølging 
avhenger av kandidat og bedrift. 

Ingen forpliktelser 
Dersom samarbeidspartneren ikke lenger ønsker å ha kandidaten i jobbsmak eller i hospitering, kontakter bedriften AS3 
og vi trekker kandidaten ut, uten at leder må kalle kandidaten inn på kontoret og ta ”praten”. Bedriftene kan når som 
helst avslutte samarbeidet uten en spesifikk grunn, det er helt uforpliktende å samarbeide med oss og vi opererer kun med 
intensjonsavtaler. 

Muligheten til å profilere samarbeidet i CSR-sammenheng
De fleste virksomheter vil ha økonomisk vekst som hovedmål. Flere og flere ser at man sikrer denne veksten bedre dersom 
man inkluderer sosiale og miljørelaterte aspekter. Med andre ord betyr det at man tilfredsstiller kundens behov samtidig som 
det tas hensyn til forventninger fra andre. MORI-undersøkelser gjennom hele 1990-tallet viser at flertallet av mennesker tror 
at bedrifter som bidrar til samfunnet, er bra å arbeide for. I tillegg forventer 2 av 3 at bedrifter vil sørge for sosiale endringer 
(Millenium Poll, 25 000 intervjuobjekter, 23 land i seks kontinenter). Våre samarbeidspartnere kan om ønskelig profilere seg 
med samarbeidet som et ledd i virksomhetens mangfold og inkluderingsfilosofi.



3 forskjellige former for samarbeid

Hospitering
For kandidater som ikke er helt jobbklare fordi de enten har behov for å bygge mer kompetanse, avklare arbeidsevne eller
for å utvikle språk. Det er også for jobbklare kandidater dersom bedriften ikke har mulighet til å ansette, men kandidaten 
likevel ønsker erfaringen. Det er fint for kandidatene å få mer erfaring og noe å sette på CV, mens bedriftene i en periode 
får et par ekstra hender til disposisjon.

Jobbsmak – forutsetter ledig stilling
For jobbklare kandidater som ønsker å teste ut et yrke eller arbeidsplass, og for bedriftene som har mulighet til å ansette 
dersom de finner riktig kandidat for jobben – verdens beste jobbintervju!

Direkte ansettelse
For jobbklare kandidater og de bedriftene som ønsker å ansette direkte i en ordinær prosess.

TRINN 1

Vi kvalitetssikrer 
aktuelle kandidater

TRINN 2

Du velger kandidat 
og vi kaller inn til samtale 

hos dere

TRINN 3

Vi sikrer at kandidaten 
er godt forberedt og tar oss 

av det formelle papirarbeidet

TRINN 4Vi kartlegger 
dine behov



Kontakt oss

Er dere interessert i en nærmere dialog om mulighetene, eller har spørsmål, er dere velkommen til å kontakte oss  
på telefon 45206693 eller employment@as3.no.

 

Følg oss på LinkedIn

Utgiver
AS3 Public Norge As
Hovedkontor – Oslo 

Kabelgaten 39c, 4. Etg
0580 Oslo

Telefon: +47 990 98 647 
Mail: employment@as3.no
Web: www.as3employment.no



”Samarbeidet med AS3 er godt, 
og de reagerer raskt når vi ringer 
til dem. Det er superviktig.”

Varehussjef Remi Andre Brenna Wilberg fra Power i Lillestrøm


