
 

Norsk Gestaltinstitutt AS (NGI) ble opprettet i 1986 og er i dag en privat høyskole som tilbyr flere 
deltidsstudier innenfor gestaltfaget. NGI er eneste aktør i Norge som tilbyr utdanning i gestaltterapi og 
gestaltcoaching med offentlig godkjent eksamensrett som gir rett til studielån og stipend i Statens 
Lånekasse. NGI holder til i Sandvika. Skolen har en stab på 28 medarbeidere og ca. 300 studenter årlig.  

 
 
NGI søker en lærer og to veiledere til ny organisasjonsutdanning 
 
Utdanningen har fått tittelen gestaltorientert organisasjonslæring og lederutvikling og vil 
søkes normert til 40 studiepoeng. Programmet er et samarbeid mellom Dvergsdal Consulting 
AS og NGI.  Dvergsdal Consulting AS har i en årrekke arbeidet med organisasjonslærene 
prosesser bedrifter i inn og utland.  
 
Utdanningen består av fem samlinger á tre dager per år, over to år. Undervisningen vil foregå 
i små og større grupper der to eller flere lærere/veiledere vil undervise sammen eller 
parallelt. 
 
Vi søker deg som er utdannet gestaltcoach/veileder eller gestaltterapeut og som brenner for 
gestalt i organisasjoner. Videre ønsker vi deg som søker nye utfordringer, ny kompetanse og 
som vil være med på å gjennomføre vårt nye utdanningsprogram. Det legges vekt på at du 
som søker må ha evne til å jobbe i team, evne og interesse for å jobbe med målrettede 
prosesser samt kvalitet på resultatet.   
 
Vi søker deg som har relevant mastergrad. Kompetanseområdene vi ser etter er ledelse- og 
organisasjon, undervisning og gestaltfaglig kunnskap. Det vil bli lagt vekt personlig egnethet. 
 
Vi tilbyr et spennende fagmiljø med engasjerte kolleger og studenter. NGI har en sterk 
posisjon i gestaltmiljøet, både nasjonalt og internasjonalt og er en høyskole i utvikling. Skolen 
har et lite forskningsmiljø og ønsker å lede an i utviklingen av gestaltteori og dokumentasjon 
av gestaltfaglig praksis.  
 
Interessert? 
 
Søknad med CV sendes rektor Bodil Riise, e-post bodil@gestalt.no innen 15. juni 2020.  
 
For mer informasjon om stillingene ta gjerne kontakt med Bodil Riise på telefon 911 31 876. 
 


