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Hvilke jobber 
kan jeg med 

min utdanning 
søke på? 

 
Hva kan jeg 

egentlig jobbe med 
som jurist? Hvilke 
veier kan jeg ta?  

 

Hvor mye betyr 
karakterene mine? 

  Hva kreves egentlig av 
meg i arbeidslivet? 
 

Kjente spørsmål? 

Hvordan får jeg 
relevant 
arbeidserfaring? 
 

Hva er lurest  
å velge? 
 



Utfordring til deg:  

• Hvilke oppgaver vil jeg ha og hvilke roller vil jeg trives i? 
 

• Hva motiverer meg? Hva trives jeg med å gjøre? 
 

• Hva vil være en bra plass for meg å tre inn i arbeidslivet, 
som åpner for flere karrieremuligheter på lengre sikt? 

 

• Hvilke ferdigheter og egenskaper ser arbeidsgivere etter? 
  

• Hvilke oppgaver, roller og utfordringer finnes det i 
arbeidslivet, og hvordan samsvarer det med mitt bidrag?  
 

• Hva kan jeg gjøre underveis i studietiden for å kvalifisere 
meg til de arbeidsoppgavene jeg ønsker meg? 

 



Hva er relevant erfaring? 



Hva ønsker arbeidsgivere at du kan/har? 

• Fagkunnskap 

• Muntlig og skriftlig kommunikasjon 

• Samarbeid / jobbe produktivt i team 

• Jobbe effektivt og holde tidsfrister 

• Planlegge, koordinere og gjennomføre 

• Knytte kontakter og bygge relasjoner 

• Marked/bransje/organisasjonsforståelse 

 

 Kilder: NHOs kompetansebarometer 2015,  
UiOs arbeidsgiverundersøkelse 2010,  
Studentsamskipnaden i Bergen 2015 
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Hva får du fakta-
kunnskaper om? 
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Hva får du fakta-
kunnskaper om? 
 

Hva slags  
arbeidsmetoder lærer du?  



Ferdigheter fra studier 

• Juridisk metode 
• Analytiske ferdigheter 
• Jobbe selvstendig 
• Holde tidsfrister 
• Gjøre research 
• Kritisk tenkning 
• Skriftlig og muntlig 

formidling 
• Evnen til å løse 

problemer 
• Evnen til å tilegne deg 

kunnskap 
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Hva får du fakta-
kunnskaper om? 
 

Hva slags  
arbeidsmetoder lærer du?  

Fra jobb, verv, 
student-
engasjementer, 
fritid etc.  



Andre erfaringer 

• Leksehjelp, kundeservice, flyktningguide  

• Seminarleder, journalist i studenttidsskrift, Sommerskolen  

• Deltidsjobb, være med i studentforening  

• Arrangementsansvarlig i studentforening, ansvarlig i 
Frokostkjelleren, trener for fotballag 

   

• Studieopphold i utlandet, delta på fagseminarer, delta i 
temaforeninger 

  

• Resepsjonsjobb i et interessant firma, praksisplass, 
traineestilling 

Kommunikasjon 
 Formidling 

 Samarbeid 

Planlegge, koordinere og gjennomføre 

Kulturforståelse, knytte kontakter og bygge relasjoner 

Markeds- og bransjeforståelse 
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Hva får du fakta-
kunnskaper om? 
 

Hva vil du bidra til? 
Hva driver deg? 
 

Hvem er du? 
Hva kjennetegner  
deg? 

Hva slags  
arbeidsmetoder lærer du?  

Fra jobb, verv, 
student-
engasjementer, 
fritid etc.  

Har du gode resultater  
fra noe?  
 



Finn din fordel  

• Du er allerede ettertraktet 

 

• Mangfold av arbeidsoppgaver 

 

• Hva er dine styrker? 



Bygg kompetanse og relevant erfaring 

• Hvilke muligheter finnes på campus?  
 
• Hvilke muligheter finnes i deltidsjobben din? 

– Muligheter «oppover»? 
– Hovedkontor? 
– Avdelinger? 

 

• Enkel jobb hos interessant arbeidsgiver?     
(Sentralbord/resepsjon/administrasjonsassistent) 

 

• Jobb der du blir kjent med ulike 
    målgrupper og/eller temaer 
    (f.eks.: flyktninger, barn, juridiske områder m.m.) 



Bruk oss gjennom hele studietiden! 

www.karrieresenteret.uio.no 

http://www.karrieresenteret.uio.no/


Mandag til fredag  
kl. 10:00 – 16:00 
 
Tirsdag 
kl. 10:00 – 17:00 
 
Velkommen! 

Åpningstider Karrieresenteret 


