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Global Future: Et karriereutviklingsprogram for høyt utdannede innvandrere. 

 

Har din bedrift utenlandsk arbeidskraft som du ønsker mer integrert eller er dere 

på jakt etter høykompetent arbeidskraft med gode språkkunnskaper og 

internasjonal erfaring? 

 

Arbeidsmarkedet i Norge internasjonaliseres. Et mangfoldig arbeidsliv åpner for ny 

innovasjon, vekst og økonomisk lønnsomhet. NHO og samarbeidspartnerne har etablert 

nasjonal satsing på Global Future fordi vi ønsker å øke tilgangen av kompetente 

medarbeidere til bedriftene og bidra til god ressursforvaltning i arbeidslivet.  

 

Målgruppen for Global Future er innvandrere med høyere utdanning og gode 

norskkunnskaper. Global Future skal bidra til at flere høyt utdannede personer med 

flerkulturell bakgrunn får fremheve sin kompetanse, sine ambisjoner, nettverk og 

personlige forutsetninger slik at de rekrutteres til sentrale posisjoner, lederstillinger og 

styreverv i arbeids-, nærings-, og samfunnsliv. 

 

Gjennom Global Future ønsker NHO å bidra til å synliggjøre de gode eksemplene fra 

arbeidslivet på at mangfold gir positive resultater både for den enkelte, for næringslivet og 

for samfunnet vårt – i privat og offentlig sektor.  

 

Om prosjektet Global Future i Troms 

I utvelgelse av deltakere til prosjektet tilstrebes et mangfold blant deltagerne; balanse 

mellom kvinner og menn, geografisk spredning i fylket og en fordeling mellom offentlig- og 

privat sektor. Alle må være grunnleggende motivert for egen karriereutvikling – og hardt 

arbeid. 

 

Programmet bygger på erfaringer fra et pilotprosjekt som er gjennomført i regi av NHO 

Agder med meget gode resultater. I Troms erfarer vi det samme; 60% av deltakerne har 

hatt karrierebevegelse og de som var arbeidsledige ved programstart har nå funnet seg en 

jobb de er kvalifisert til. 

  

NHO Troms er initiativtaker og eier av prosjektet Global Future i Troms. Prosjektansvarlig er 

regiondirektør Trond Skotvold. Prosjektleder er Siren Somby. Det er etablert en 

styringsgruppe som er sammensatt av ressurseiere og finansielle bidragsytere.  
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NHO Troms har oppstart av Global Future februar 2013 med en lengde omtrent ett år. Vi 

tar inn 20 kandidater, både menn og kvinner. 

 

Hvorfor delta? 

Her har dere som arbeidsgivere enten muligheten til å øke kompetansen og nettverket til 

deres utenlandske ansatte eller rekruttere høykompetent arbeidskraft.  

 

 

For mer informasjon om programmet ta kontakt med prosjektleder i NHO Troms 

Siren Somby, e-post: siren.somby@nho.no eller mobil: 41933359 

 

For mer info se: www.nho.no/troms eller www.nho.no/globalfuture   

 

Vår samarbeidspart på rekurtteringen er Adecco og søknaden finner dere på 

www.adecco.no/select 

 

Søknadsfrist 31.januar 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

NHO Troms 

 

 

 

Siren Somby 

Prosjektleder      

 

 
 
 
 


