
Har du lyst til å jobbe på 
Havforskningsinstituttet?

MED!HELT 



Om Havforskningsinstituttet

På Havforskningsinstituttet jobber vi for at havet skal være rent og gi oss rikelig 
med mat for alltid. 

Vi finner derfor ut av alt som har med havet å gjøre. Vi undersøker hvordan 
fiskene har det og hvor mye vi kan fiske, hvor mye plast det er i havet, om fisken 
er trygg og sunn å spise, og mye mer. 



Hvor er vi og hvem jobber her?

•  Vi har over 1000 ansatte, og over 600 av oss jobber i Bergen. 
•  De fleste av oss holder til i høyblokken ytterst på Nordnes, der vi er 

nærmeste nabo til pingvinene på Akvariet. 
•  Vi har også kontorer i åtte andre bygninger på Nordnes. 
•  Hos oss jobber ikke bare de som forsker, men også alle folkene 

rundt. Her jobber folk som passer på dyrene og fiskene våre, folk 
som tar imot gjester, folk som lager nettsider, folk som er bud, folk 
som lager mat for de ansatte, og mange andre. 

•  Vi er opptatt av at alle skal trives på jobb, og vi ser etter deg som vil 
være med på å gjøre Havforskningsinstituttet til et hyggelig  
arbeidssted.



Hvem kan søke jobb

HELT MED-jobber er for mennesker med utviklingshemming som mottar uføre-
trygd. Dersom du fyller disse vilkårene kan du søke på HELT MED-jobb på Hav-
forskningsinstituttet.

Krav
• Du må være motivert for å jobbe
• Du må møte i tide
• Du må være engasjert
• Du må være god til å lytte
• Du må være flink til å holde orden
• Du må ha god personlig hygiene



Praksisperiode

Før endelig ansettelse får du en praksisperiode på fire uker. I denne perioden 
finner du ut om du kan trives på Havforskningsinstituttet, du og din leder finner 
ut om jobben passer for deg, og dere finner også ut hvilke oppgaver du kan løse. 
Dere bestemmer også hvor mange timer i uken du skal jobbe.

Du mottar et honorar fra HELT MED for hele praksisperioden.

Oppfølging og fadderordning

Du vil få en kontaktperson på Havforskningsinstituttet som vi kaller din  fadder. 
Fadderen vil sikre at du har det bra på jobben, at du får lære de tingene du 
trenger for å utføre jobben og at du kan ta opp ting i hverdagen som du er opp-
tatt av.

I tillegg vil HELT MED følge opp deg og arbeidsgiver, både gjenom møter og 
telefon samtaler. HELT MED vil alltid kunne kontaktes når det er spesielle ut-
fordringer på jobben.



Eksempler på arbeidsoppgaver

• Kjøpe frukt og grønnsaker til alle ansatte på Havforskningsinstituttet i Bergen 
• Sette opp enkle budsjett og regnskap
• Lage handlelister
• Lage til og forberede frukt og grønnsaker, vaske og legge på fat
• Levere frukt og grønnsaker til alle HI byggene på Nordnes

 
Havforskningsinstituttet har som mål at alle ansatte skal få frukt og grønnsaker 
hver dag. Den som blir ansatt må bruke Havforskningsinstituttet sin egen sykkel i 
jobben (elektrisk sykkel med vogn). Du må gå og/eller sykle mellom alle byggene.  
 
Du vil få gratis tilgang til Akvariet i Bergen. 
 

Lønn

Dersom du ansettes vil du beholde din uføretrygd. Havforskningsinstituttet vil i 
tillegg betale deg en lønn på ca.30 kroner pr. time.





Stiftelsen SORMED!HELT 

HELT MED 

I HELT MED jobber vi for å inkludere personer med utviklingshemning i det  
ordi nære arbeidsliv.

Det å ha en jobb er viktig for at vi mennesker skal føle at vi er til nytte og oppleve 
at vi både er selvstendige og del av et fellesskap. Det er viktig at alle får mulighet 
til å få brukt sin arbeidsevne.

Vi inngår avtaler med butikkjeder, hotellkjeder, cafe-  og restaurantkjeder,  
di rekto rat, departement og kommuner om å opprette arbeidsplasser og avklare 
arbeidsoppgaver som er spesielt egnet for målgruppen. 

Vi utvikler arbeidsoppgaver og arbeidsavtaler i nært samarbeid med arbeids-
givere og fagforeninger. 

Oversikt over ledige stillinger finner du på vår hjemmeside: www.heltmed.no

SOR (Samordningsrådet)

Det er stiftelsen SOR som står bak prosjektet HELT MED. Stiftelsen arbeider for å 
sikre gode levekår for mennesker med utviklingshemning og andre med kognitive 
funksjonsnedsettelser.

www.stiftelsensor.no


