
Ringer i Vannet 
En medlemsfordel i NHO
Trygg rekruttering for samfunnsbevisste bedrifter
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Så viktig, så lett, så lønnsomt
– hva får man som Ringer i Vannet-bedrift?

Ringer i Vannet er NHOs rekrutteringsstrategi der man  
kobler mennesker som av ulike årsaker har falt ut av  

arbeidslivet med NHO-bedrifter. Metoden er NHOs hoved-
satsing for å nå delmål to i IA-avtalen og foregår i samarbeid 

med de andre partene i arbeidslivet.

Trygg og kostnadsfri rekruttering Fast kontaktperson og tett oppfølging 
– før, under og etter ansettelse

Treffsikker kandidatutvelgelse – 
basert på næringslivets behov

Et solid og synlig bidrag som viser 
at din virksomhet tar sosialt ansvar

Lojale medarbeidere som er glade 
for å få brukt ressursene sine

Tilgang på tiltaksbedriftenes 
inkluderingskompetanse
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Trygt og greit å få testet ut kandidater
«Det å rekruttere gjennom Ringer i Vannet har vært 
veldig lærerikt, og en stor suksess for vår bedrift. 
Det er veldig greit å få testet ut en kandidat gjennom 
Ringer i Vannet slik at vi ser om dette er en god match.  
Da slipper vi å ta den ekstra kostnaden som man får 
dersom man rekrutterer feil. Vi er avhengig av at 
kandidatene vi får er innforstått med de kravene som 
stilles.  Og for oss er det alfa omega å få kandidater 
som er skreddersydd våre behov.» Audun Bårdvik 

HR-sjef, Elkem Thamshavn

«Ringer i Vannet har engasjert hele 
NHO-fellesskapet og blitt et flaggskip 
som vi er stolte av. Prosjektet har klart 
å mobilisere inkluderingsviljen i våre 
medlemsbedrifter.» Kristin Skogen Lund 

Administrerende direktør i NHO

Mange er allerede med 
– hvorfor er de det?

Fast kontaktperson og tett oppfølging 
– før, under og etter ansettelse

Et solid og synlig bidrag som viser 
at din virksomhet tar sosialt ansvar

Tilgang på tiltaksbedriftenes 
inkluderingskompetanse

Mindre risiko og motiverte medarbeidere
 «I samarbeid med Ringer i Vannet har jeg lært at 
de også er en profesjonell rekrutteringsaktør – men 
kostnadsfri! Det betyr at vår bransje i dag kan gjøre 
prosessen kortere, mer effektiv, tryggere og ikke minst 
bære en mindre risiko.
 En stor fordel med Ringer i Vannet er at man får en 
kandidat som tiltaksbedriften har kvalitetssikret på 
forhånd. Som identifisere seg med oss som jobber der, 
med produktet og som ikke minst har lyst til å jobbe 
akkurat hos oss! » Laila Aarstrand 

Hotelldirektør,Støtvig hotell Larkollen

Illu
strasjo

n
: R

acecar



For mer info 

Ringer i Vannetnho.no/ringerivannet

Ta kontakt

Harald Johansen
Regionsansvarlig
Buskerud og Vestfold
hj@nhoservice.no
+47 907 66 705

Marit Heimdal
Regionsansvarlig Hedmark, 
Oppland, Troms og Finnmark
marit.heimdal@nhoservice.no
+47 982 95 202

Ragnhild Friis-Ottessen
Regionsansvarlig Hordaland, Sogn 
og Fjordane, Møre og Romsdal
rfo@nhoservice.no 
+47 911 25 951

Janne Krohn-Hansen
Regionsansvarlig Trøndelag 
og Nordland
jkh@nhoservice.no
+47 951 14 251 

Leif Gunnar Holand
Regionsansvarlig Aust- og 
Vest- Agder, Rogaland
leif.holand@nhoservice.no
+47 905 70 606

Paal Haavorsen
Prosjektleder for Ringer i Vannet 
og regionsansvarlig Telemark
paal.haavorsen@nhoservice.no
+47 959 38 567

Ingeborg Malterud
Regionsansvarlig Oslo /
Akershus og Østfold
im@nhoservice.no
+47 408 89 558


