Problemer med å lese denne eposten? klikk her
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Påmelding nyhetsbrev

Vil du være med på webinar?
Nav tilbyr korte digitale kurs om arbeidsmiljø, sykefraværsarbeid,
samarbeid mellom leder og tillitsvalgte, oppfølgingsplan,
dialogmøter og mye mer.
NAVs digitale kurstilbud, også kalt webinar, er gratis for alle å delta
på. Du melder deg på forhånd og følger en direktesending. Du kan også
sende inn spørsmål du måtte ha underveis.
Gå til kursoversikten her

Gode erfaringer med jobbmesse på
nettet
- Det er godt å jobbe med rekruttering igjen! NAV-medarbeider
Linnea Kristin Moe er fornøyd med gjennomføringen av onsdagens
jobbmesse på nettet.
Den 12. mars 2020 er en dato hvor mange ble truffet av store endringer.
For NAV sin del betydde det blant annet å håndtere et historisk stort
antall permitteringsvarsler og dagpengesøknader. Det er fortsatt et stort
antall søknader men det er også deler av arbeidslivet som rekrutterer.
Digital jobbmesse er et godt hjelpemiddel slik at NAV i enda større grad
igjen kan bidra til å få folk i jobb.
- Jobbmesse.no gir arbeidssøkere en mulighet til å søke på jobber, få
videointervju og snakke med en veileder om stillingene. Vi er godt
fornøyd med denne digitale løsningen og ser fram til at stadig flere av
våre arbeidssøkere oppdager denne og vil prøve det ut, sier Linnea.
NAV Vestfold og Telemark arrangerer digitale jobbmesser hver onsdag
framover. Arbeidsgivere som søker mer informasjon eller ønsker hjelp til
rekruttering, kan kontakte sin lokale markedskontakt.
Les mer på nav.no om digitale jobbmesser.

Interessert i statistikk?
Du finner oppdatert statistikk knyttet til konsekvenser av
pandemien i fylket vårt.
NAV Vestfold og Telemark publiserer statistikk for sykefravær og
søknader om dagpenger fra mandag til fredag, og ukentlig statistikk
knyttet til arbeidsledighet.
Les videre på nav.no

Følg NAV Vestfold og Telemark på Facebook og LinkedIn
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