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Organisasjon
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// NAV

NAV er ett av landets mest attraktive 
IT-miljø med mangfold, samhold og 
engasjement.

Ambisjonen handler om "det som betyr noe". Sammen 
tar vi ansvar og lærer kontinuerlig. Arbeidsmiljøet 
preges av kompetente og engasjerte medarbeidere med 
hjerte for samfunnsoppdraget og teknologi. Vi tilegner 
oss kunnskap hver for oss og i fellesskap, og gjennom 
deling skaper vi kompetanse i NAV og på tvers av 
offentlig sektor. Vi inkluderer hverandre og har det gøy 
på jobb!
Vår kompetanseprofil preges av spisskompetanse på 
produktutvikling og teknologi.  Vi har god kjennskap til 
våre løsninger og vi jobber tverrfaglig. Vi leverer godt 
håndverk og bidrar til innovasjon og teknologisk retning.
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Steg 2 - Hypoteser

Antall produktområder
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Steg 3 - Bemanningsplan

En strategisk bemanningsplan for IT-avdelingen er en hypotesedrevet plan som 
skal bidra til at vi kan si noe om fremtidig behov for bemanning.

• Planen skal være overordnet og ta for seg hovedtrekkene i behovene for 
ulike roller

• Bemanningsbehovene er utledet fra hypoteser om hva vi tenker kan påvirke 
behov for bemanning i årene som kommer

• Planen ser ikke på hvordan kompetansen skaffes gjennom rekruttering, 
omstilling eller innleie

Planen revideres samlet 2 ganger i året men kontinuerlig i underavdelingene



Organisasjon

Hovedandelen av NAV ITs ansatte skal være 
i utviklingsnære roller
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Spørsmål kan rettes til 
catherine.janson@nav.no

Takk for meg!

http://nav.no

