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EN PRAT:
Annfrid Berget Haukeland vil være
en god samtalepartner.
Gjennom firmaet Dialogikum tar
heddølen
imot kunder
på Notodden
som av ulike
grunner
trenger råd,
veiledning
og inspirasjon. (Foto:
Christine
Wendelborg)

STILLING LEDIG

Gir den gode dialogen
En samtale kan
være gull verdt
– og Annfrid
Berget Haukeland gjør det
med filosofisk
vri.
BEATE EVENSEN
Tlf. 932 34 218 beate.evensen@telen.no

Gjennom firmaet Dialogikum inviterer heddølen til
å tenke høyt sammen.
Drøfte problemstillinger

og se fremover.

Gode samtaler
Annfrid er utdannet filosof og filosofisk praktiker.
Dermed er hun skolert til
å ta imot kunder, eller
gjester som hun foretrekker, slik en psykolog eller
coach gjør, men samtidig
med en god del forskjeller:
– Filosofisk praksis setter ingen diagnoser og er
ikke et tilbud om terapi og
behandling. Det er rett og
slett samtaler som kan gi
deg nye perspektiver, inspirasjon, overblikk og

kanskje avklaring, forklarer Annfrid Berget Haukeland.

Åpner på
Notodden
Hun praktiserer både i
Notodden og Oslo, og har
allerede hatt en del samtaler i hovedstaden. Nå
håper hun at tilbudet kan
komme noen til glede også
på hjemstedet.
– Jeg er i tillegg utdannet sykepleier og jobber
til daglig i et legemiddelfirma i Oslo, så samtaleavtalene blir etter normal

Kampanjetilbud
Vinterhjul uten tillegg i prisen og 1.95 %
fast rente ved lån og leasing*

arbeidstid – og det fungerer som reglen fint for
gjestene mine også, forteller Annfrid, som også tar
imot små grupper for filosofiske samtaler, for eksempel en vennegjeng
eller en forening.
– Ofte er det mennesker
som står overfor en vanskelig avgjørelse eller som
kjenner at de trenger en
ny vei i livet som tar kontakt. Det kan være at man
trenger en nøytral samtalepartner i en sorgperiode
eller at man må trenger
inspirasjon. Det er gjesten
som setter dagsorden og
samtalen kan skje der
gjesten er mest komfortabel, enten det er i mine
lokaler, i skogen eller et
annet sted, sier Berget
Haukeland.
Mer om filosofisk praksis og hennes tjenester
kan man lese på Dialogikums nettsider.

Buskerud fylkeskommune har ansvar for viktige samfunnsoppgaver som videregående opplæring, samferdsel, tannhelsetjenester, regional planlegging, kultur og kulturminnevern.
Fylkeskommunen har 2200 ansatte, og er en politisk styrt
organisasjon med fylkestinget som øverste folkevalgte organ.

VIL DU JOBBE MED
VOKSNES LÆRING?
Studieveileder OPUS Karriere Kongsberg i 60%
Opus Karriere Kongsberg er fylkeskommunens
karriere- og opplæringssenter for voksne i regionen
Kongsberg, Numedal og Øvre Eiker.
OPUS er en seksjon av Kongsberg vgs.
        
ledige stillinger
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www.bfk.no

Skaper resultater gjennom samhandling

KIWI minipris er en av landets mest ekspansive lavpriskjeder og omfatter 580
butikker. I 2013 forventer vi en samlet omsetning på 25,4 milliarder kroner.
Kjedekonseptet er faste, lave priser på alle varer og en kostnadseffektiv drift. KIWI
minipris er med i NorgesGruppen som er Norges største dagligvaregruppering.

KIWI Tuven søker

Forbruk blandet kjøring 0,35 l/mil, utslipp CO? 79 g/km.

Yaris Hybrid Active Hybrid 5 dørs, 100 hk
Privatleasing kun kr

990,-

Kjøpspris

219.500,-

kun kr

pr mnd*

Komplett bil med metallic lakk, vinterhjul på alu felger og
3 års fri service
* Privatleasing er basert på 3 års leie eller 50.000km, 1,95 % fast rente i hele
leieperioden og en forskuddsleie på Kr 50.000. I tillegg kommer termingebyr
med Kr 106,- og etableringsgebyr med 4.190,-. Alle beløp er inkl. mva.
Ved lån gjelder 1.95 % fast rente i 3 år deretter normal salgsrente.
Tilbudet gjelder ut 2013. Ved lev. i 2014 gjelder ny engangsavgift til staten.
Avbildet modell kan ha ekstrautstyr.

www.funnemark.no

Tuvenbøygen 1, 3676 Notodden • Tlf.: 35 02 73 50 • E-post: post.funnemark@toyota.no

BUTIKKSJEF
”Franchise light”

Som butikksjef vil du ha det hele og fulle driftsansvaret for butikken med personal og budsjettansvar. En dyktig butikksjef vil alltid utvikle en god butikk til
glede for kundene, eierne og sine medarbeidere. Derfor søker vi en strukturert
og positiv person med vilje til å stå på, som kan være en inspirator for sine medarbeidere og med stor lojalitet og eierskap til jobben sin.
Du vil få solid opplæring og oppfølging. Det er ønskelig at du har erfaring fra
lignende arbeide eller kjennskap til dagligvarehandelen fra annet hold.
Vi har en egen lønnsordning for butikksjefer, ”Franchise light”, som gir deg
muligheten til å oppnå en attraktiv bonus uten noen investering eller risiko for
deg. Bonusen kommer på toppen av grunnlønnen.
KIWI er blant landets mest ekspansive lavpriskjeder. Organisasjonen er ung og
dynamisk og tilbyr gode utviklings-muligheter for engasjerte medarbeidere.
Ta kontakt med distriktssjef Kjell Breivik på tlf. 911 90 282 hvis du ønsker nærmere opplysninger om stillingen. Skriftlig søknad vedlagt attester og referanser
bes sendt snarest via www.kiwi.no

