Min vei videre?
Et av de viktigste valgene vi tar i ungdommen er hvilken retning vi ønsker å studere. Mange
opplever en usikkerhet i forhold til hva man bør satse på. Gjennom en dyptgående kartlegging
vil man være bedre stillet til å ta disse valgene og gå en vei som vil være riktig for deg som
person.

Hvordan komme på rett vei?
Ved hjelp av grundig kartlegging og veiledning får du konkrete innspill i forhold til
muligheter og veien videre. Vi hjelper deg å tydeliggjøre dine mål og motiverer deg i
prosessen.
Våre veiledere har mange års erfaring i karriereveiledning og vi benytter vip24 som grunnlag
for veiledningen.
Kartleggingen vi gjør tar for seg verdier, interesser og personlige preferanser i forbindelse
med valg av utdanning og karriere og har som mål å:


synliggjøre muligheter i forbindelse med studievalg og fremtidig karriere og fritid



fremme motivasjon, mestring og engasjement



skape en meningsfull hverdag med overskudd til å takle små og store utfordringer

Hva vil jeg, hva kan jeg, hvem er jeg ?
Les mer om vårt kartleggingsverktøy her: http://conexus.net/nb/product-intro-vip24/

vip24 i er et et profil- og samtaleverktøy fra Conexus-gruppen som leverer nettbaserte systemer for oppfølging av HR- og
ledelsesfunksjonen til private og offentlige virksomheter.

Tilbud på KarriereUng veiledning:
 Du kommer til IDEA for å ta kartleggingen via nett, evt kan denne delen av
kartleggingen gjennomføres hjemme etter avtale.
 Veiledning 1: tilbakelesning av VIP24 kartleggingen inkl. refleksjonsoppgaver
 Veiledning 2: oppfølging av første samtale og tanker om hvordan dette kan brukes
fremover

En veiledningssamtale er ikke tidsavgrenset, men er den tiden som trengs for å gjennomføre
aktivitet som beskrevet, dvs. normalt fra 1,5 til 2 klokketimer.

Pris:

Intropris kr 2490,- ut Mars 2018
Enkeltveiledninger ut over dette: kr. 920,- pr. time
Alle priser er inkl. mva.

vip24 i er et et profil- og samtaleverktøy fra Conexus-gruppen som leverer nettbaserte systemer for oppfølging av HR- og
ledelsesfunksjonen til private og offentlige virksomheter.

