
▪

Jobbsøkerkurs for 
studenter –

Bibliotekarforbundet, 
17.02.2021

1



▪

PROGRAM
17:00 – Jobbsøkerprosessen. Om arbeidsmarkedet, CV og 

søknad v/ Hege B. Johnsen (BF)

Ca. 17.40 – Rekruttering. Hva ser arbeidsgiver etter? 

v/ Vibeke Stockinger Lundetræ (UB)

og

Monica Skybakmoen (Nes folkebibliotek)

Ca. 18.50 – Om lønn og rettigheter rundt ansettelse v/ 

Hege B. Johnsen (BF)

Pauser og mulighet for å stille spørsmål underveis
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Jobbsøking - forberedelse
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• Hva slags jobb vil du ha?

• Hvilke jobber kan gi deg relevant erfaring?

• Hvordan formidle egen kompetanse?

Hvilke av dine egenskaper, ressurser, interesser og erfaringer er relevante for 

arbeidsgiver? (Nøkkelkompetanse)
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Kompetanse
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• Kunnskaper 

• Ferdigheter

• Evner 

• Holdninger

(Linda Lai)

Kompetanse = potensial
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Hva er ditt potensial? – Gjør en kartlegging!
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Finn ut hvem du er!

Hva er dine personlige egenskaper? 

Bibliotekaryrket er et serviceyrke hvor man ofte bistår andre. 

Eksempler på relevante egenskaper kan da være utadvendt og serviceorientert.

Tips! Les utlysningsteksten nøye. Hvilke av dine egenskaper er arbeidsgiver på jakt etter?

Finn ut hva du kan! 

-Formell kompetanse (utdanning, kurs, tiltak)

-Uformell kompetanse 

(erfaring fra arbeidsliv, hobbyer, studieliv og andre arenaer) 

Finn ut hva du vil!

- Avgrens mulighetene ved å ta stilling til geografi, 

karrieremuligheter, arbeidsmiljø, fleksibilitet og lønn



▪

Arbeidsmarkedet for bibliotekarer
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Vi finner bibliotekarer i offentlige og private virksomheter.

•Bibliotek (folkebibliotek, skolebibliotek, fag- og forskningsbibliotek (UH-sektor))

•Arkiv

•Kulturforvaltning

•Forlag

•Bokhandel

•Redaksjoner

•Informasjonsformidling

•Forskning

•Research 

•Webutvikling / informasjonsarkitektur

m.m.

Bibliotekar er ingen beskyttet tittel.

Ingen særskilte kompetansekrav utover krav til fagutdannet biblioteksjef i kommunen (jf. Lov om folkebibliotek § 5)

Arbeidsstedet vil allikevel ha betydning for hvilken kompetanse som vektlegges. 
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Stillingstitler
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•Bibliotekar

•Barne- og ungdomsbibliotekar

•Spesialbibliotekar

•Hovedbibliotekar

•Universitetsbibliotekar

•Biblioteksjef

•Avdelingsleder

•Leder

•Virksomhetsleder

•Rådgiver

•Konsulent

•Saksbehandler

•Informasjonsarkitekt

•Nettdesigner

m.m.
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Kvalifikasjonsprinsippet i offentlig sektor
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«Den best kvalifiserte søker til en stilling skal tilsettes.» 

Kvalifikasjonsvurderingen må ta utgangspunkt i kravene som er fastsatt i 

utlysningsteksten. 

Sentrale momenter i vurderingen vil være formell utdanning, realkompetanse og 

personlig egnethet.
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Ulike arbeidsoppgaver krever ulik kompetanse
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Gjenfinning; Å finne kvalitetssikret og relevant informasjon forutsetter kunnskap om 

søking, søkesystemer og databaser. Registrering og organisering.

Veiledning; Å bistå brukere forutsetter en viss grad av pedagogisk innsikt.

Formidling; Aktiv litteraturformidling forutsetter at man holder seg oppdatert på 

utgivelser (bøker og tidsskrifter), både trykte og digitale

Samlingsutvikling; Innkjøp og kassasjon forutsetter kunnskap om fagområdet.

Arrangement. Debatter, foredrag og annen publikumsrettet virksomhet forutsetter ofte 

«arrangørkompetanse» (programmering, debattleder, booking o.l) og teknisk innsikt. +++ 

Små arbeidsteder → mange ulike oppgaver

Store arbeidssteder → krever mer spesialisering
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Utlysningen

▪ I offentlig sektor er det regler for utlysninger og ansettelser. 
▪ Hovedregelen er at alle stillinger skal lyses ut. 

▪ Arbeidsgiver skal gjøre ledige stillinger kjent for arbeidstaker. 

▪ Regulert i lovverk og tariffavtaler
▪ Statsansatteloven

▪ Forvaltningsloven

▪ Hovedavtaler og tariffavtaler

▪ Arbeidsgiver i privat virksomhet kan i utgangspunktet ansette hvem han/hun vil, men 
diskriminering av enkelte grupper er forbudt.

▪ Det er mange steder å finne stillingsannonser, men de fleste lyses ut på Internett, f.eks:
• Finn.no

• NAV – arbeidsplassen.nav.no (28 756 ledige stillinger i dag)

• Jobbnorge.no

• Nettsider til virksomheter 

• SoMe (Facebook, LinkedIn)

• Indeed jobb (app for jobbsøking)
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Sosiale medier
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Å søke/finne jobb gjennom sosiale medier er ikke uvanlig. 

•Del at du er på jobbjakt via Facebook-status. 

•Oppsøk aktuelle virksomheter på Facebook, Twitter eller 

hjemmesidene deres. 

•Lag profil på LinkedIn. 

Tips! Sjekk google! 

Arbeidsgiver kommer garantert til å google deg. 

Det kan være lurt å vite hva som ligger der ute… (slettmeg.no) 

http://slettmeg.no/
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Når du har funnet en jobb du vil søke på:
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Tenk over hva kan du tilby arbeidsgiver, og hvilke behov du har.

Tenk over hva arbeidsgiver kan tilby deg, og hvilke behov arbeidsgiver har.

ER DET NOE VITS I Å SØKE?

Oppfyller du virksomhetens behov?

Hva kan du bidra med?

Har du ønskede kvalifikasjoner?

Har du riktige personlige egenskaper?

Er du i tvil?

Ring kontaktpersonen hos arbeidsgiver! 

Det er også viktig å se hva det ikke spørres etter, men som kan vurderes som relevant. 

Eks. språkkompetanse…
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CV
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•Personalia

•Yrkeserfaring

•Skal være utfyllende. Unngå hull!

•Ta med det som er relevant for stillinga.

•Husk å liste det siste først. Siste jobben er ofte mest relevant.

•Utdanning. Formalkompetanse. 

•Annet: sertifiseringer, språkkompetanse, instrumentferdigehet o.l. 

Nyutdanna? Uten jobberfaring?

CV bør inneholde mer enn utdanning og yrkeserfaring. Ta gjerne med f.eks. interesser, 

hobbyer, tillitsverv, ferdigheter eller publisering. NB! Vær kritisk mtp. relevans.
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CV - ta stilling til følgende:
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•Bilde?

•Skrifttype

•E-postadresse

•Forkortelser og stammespråk: 

Institusjonsnavn. 

Navn på studieretning

•Google deg selv!

•Vurder LinkedIn-profil

•Referanser må varsles!

Tips! Oppdater alltid din CV når du har gjort noe nytt. 

Da har du mulighet for å sende en på kort varsel.
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Jobbsøknaden – 10 enkle tips!
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•Husk at jobbsøknaden er arbeidsgivers første møte med deg!

•Følg instruksene i utlysningen!

•Svar på utlysningen, men bruk egne ord!

•Vis din motivasjon for å søke stillingen! 

•Beskriv dine ferdigheter, også relevante erfaringer og personlige egenskaper! 

•Fortell hvorfor du mener du passer til jobben 

•Skriv kort, oversiktlig og lettlest!

•Skaff deg informasjon om arbeidsgiver!

•Ikke bruk samme søknad til flere stillinger!

•Vær ærlig!



▪

Noen siste råd…
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• NB! Mange arbeidsgivere benytter egne skjema for CV og søknad. 

Bruk disse!

• Få noen du stoler på til å lese igjennom.

• Ha en oversikt over hvilke jobber du har søkt. 

Noen ganger tar disse prosessene lang tid.

• Og sist, men ikke minst, HUSK KORETKUR! ;-)
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Jobbintervjuet – tips og råd
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• Skaff deg kunnskap om arbeidsstedet!

• Vær forberedt på å si noe om deg selv, og din motivasjon for å søke!

• Tester og øvelser kan forekomme!

• Prioriter tidspunktet!

• Klær / utseende? Vær en god versjon av deg selv!

• Kom til tiden!

• Ha med attester og referanser!

• Nervøsitet helt ok! 

• Vær ærlig!

• Ikke opptre som verdensmester!
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Lønn
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Bibliotekarer arbeider som hovedregel i offentlig sektor. 

• Snittlønna for bibliotekarer og andre informasjonsarbeidere er:

43 970 per måned (SSB 2021)

• Tilnærmet likelønn blant menn og kvinner

• Noe høyere lønn i privat sektor.

• Kommune: 42 840

• Stat: 43 960

• Privat: 45 760

KILDE: SSB 

https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/her-kan-du-sjekke-

lonna-di

https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/her-kan-du-sjekke-lonna-di
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Grunnlønn for bibliotekar – ulike sektorer
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2020 - nyutdanna STK LR LTR SUM

Stat 1410 15 40 387 900

KS 7026 411 400

Oslo 130 1802 20 413 150

2020 – etter 10 års ansiennitet STK LR LTR SUM

Stat 1410 15 45 416 400

KS 7026 501 400

Oslo 130 1802 26 444 000
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Forhandling av lønn i ny stilling
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Lønnsnivå avtales gjerne utfra stillingens lønnsinnplassering og din ansiennitet.

Grunnlag for å kreve mer i lønn kan for eksempel være:

•at du har hatt høyere lønn i den jobben du kommer fra

•at du ville fått høyere lønn i en annen kommune eller ved et annet tjenestested i 

kommunen

•at du har en verdifull tilleggskompetanse ut over det stillingen krever

Kontakt BF dersom om du trenger opplysninger om lønn!

Vi hjelper medlemmer med hva du kan forvente og hvordan du skal gå frem i en konkret sak. 
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Lønnskrav
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Ved tilbud om stilling er du i en posisjon til å kreve. 

Arbeidsgiver kan ikke trekke tilbake tilbudet fordi du ber om mer i lønn. 

Det er den enkelte søker som forhandler lønna si ved ansettelse. 

Du kan stille lønnskrav på flere måter:

• Du kan takke ja til stillingen, men fremme et lønnskrav samtidig

• Du kan takke ja til stillingen under forutsetning av en høyere 

lønnsinnplassering 

• Du kan forsøke å få lønnskravet vurdert/innfridd før du svarer på om du tar 

imot stillingen (anbefales!)
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Rettigheter rundt ansettelse
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Arbeidskontrakt

Alle arbeidstakere har krav på en skriftlig arbeidsavtale. Krav til innhold finner du i AML § 14-6

https://lovdata.no/lov/2005-06-17-62/§14-6

Innhenting av informasjon

Det er forbudt å innhente visse typer av informasjon. Gjelder for all innhenting, herunder annonsering, spørre søkeren direkte eller 

kontakte tidligere arbeidsgiver e.l.

•Politiske spørsmål

•Medlemskap i fagforening

•Seksuell orientering

•Kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk

•Informasjon om graviditet, adopsjon eller planer om å få barn

•Hvordan arbeidssøker stiller seg til religiøse eller kulturelle spørsmål.

Forbigåelse

Ansettelser er en lukket prosess. 

Du som arbeidssøker kan kreve innsyn i prosessen, og har krav på å få vite hvilken utdanning, praksis og andre formelle kvalifikasjoner 

den som blir ansatt har. Dette jf. likestilling. og diskrimineringsloven. 

På den måten kan en arbeidssøker bedre vurdere om det er grunn til å tro at vedkommende har blitt utsatt for forbigåelse eller 

diskriminering. 

Kontakt Bibliotekarforbundet dersom du opplever å bli forbigått!
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LYKKE TIL!

23

Kontakt Bibliotekarforbundet for råd og støtte når dere skal ut i jobb!

Vi organiserer bibliotekarer i alle sektorer, og har god oversikt over 

arbeidslivet for bibliotekarer.

Meld deg inn: https://www.bibforb.no/bli-studentmedlem-bf/

Pris for studentmedlemmer er 100 kr. per år 

Kontakt oss: 

bf@bibforb.no / 48020900

https://www.bibforb.no/bli-studentmedlem-bf/
mailto:bf@bibforb.no
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Kontakt oss: 

bf@bibforb.no / 48020900
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