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Vi har en påstand

Hvis du følger vores karrierehåndbog, så står du meget  stærkere, når du 
skal have det første store job - og så har  
du det meget sjovere hele vejen igennem.

Karrierehåndbogen omhandler følgende områder
s Hjælp til at starte dit netværk op. 
s Forstå værdien af dine fag og egne styrker/svagheder med vores 

kompetenceværktøjer. 
s Gennemfør vores udfordringer og end med ét stort  Master CV og tips 

til at søge de rigtige steder. 
s Land praktikpladsen eller jobbet til samtalen med  mind-setting 

øvelser og forberedende spørgsmål. 
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Netværk, netværk og atter netværk…
I dag får vi tudet ørerne fulde af, hvor vigtigt et solidt  netværk er. 
Statistikkerne siger, at flertallet af alle job og praktikpladser kommer 
igennem netværk.

Måske har du allerede brugt dit nuværende netværk til at få lejlighed, 
studiejob eller andet. Men om du er en netværkshaj eller ej, så er det nu, 
det skal toptunes til gavn for din fremtid og karriere. Udvid dit netværk, 
så dine netværksrelationer kan udnytte dit potentiale samt kompetencer.

LinkedIn – start dit netværk
LinkedIn er i dag et af de bedste redskaber til karrieren.  
På LinkedIn kan du samle hele dit professionelle netværk ét sted. Hver 
gang du støder på en person, der virker  spændende - og som du tænker 
kunne gavne dit netværk  eller omvendt - så connect! 

Opret en profil
Når du skal i gang med at opbygge dit professionelle netværk, skal du 
først oprette en profil på LinkedIn. Har du  allerede en profil, kan det være 
en god idé at optimere den.  
Vi giver dig gode råd til, hvordan din LinkedIn-profil kan komme helt op 
at køre.

Profilbillede
De fleste husker et ansigt bedre end et navn. Derfor skal du have et pro-
filbillede, der er vellignende, signalerer hvem du er, gerne har fokus på 
din branche og hvad du kan lide. 
Billedet skal have en neutral baggrund og se så professionelt ud som 
muligt - så ingen billeder fra din tur til Sunny Beach. Du må dog gerne 
udstråle energi og smile.

Få netVærket
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Din ”Power line”
Du har 120 tegn til skrive en professionel titel, så du skal sørge for at 
skille dig ud og gøre dig attraktiv. Skriv gerne, hvad der driver dig eller 
dit arbejde i stedet for blot din stilling. 

Kort beskrivelse
Du skal kort og præcist præsentere din personlige profil. 
Du skal skabe en relation til læseren gennem din personlige tekst og 
gøre det tydeligt, hvad dine kernekompetencer er, og hvilke resultater du 
skaber. Fokuser på den værdi, du til-
fører arbejdspladsen, og kom gerne med en personlig succes-
historie. Tænk over dit layout, opdeling og direkte sprog - brug gerne 
punktopstilling og omtal dig selv i 1. person. 

Erfaring/uddannelse/frivillig erfaring
Hvilke erfaringer har du? Skriv, hvilke stillinger du har haft, hvilke 
ansvarsområder du har haft, og hvilke resultater du har skabt - det giver 
mere værdi for modtageren. Har du  allerede en målgruppe, som skal 
finde dig interessant, så ret din kommunikation mod den. 

Kompetencer
Vælg de kompetencer, der er dine stærke sider og relevant for din bran-
che. Prioriter dem, som er de vigtigste og mest fagrelevante - og udelad 
dem, som er knap så relevante. 

Connect, connect, connect!
Nu er du klar til at forbinde med dit netværk, så connect. 
Vi anbefaler, at du tilføjer alle dine studiekammerater, da de er indenfor 
dit fagområde og kan være den mulige forbindelse til drømmejobbet 
senere. Udvid netværket yderligere ved at følge interessante virksomhe-
der og grupper.
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For at finde drømmejobbet kan det betale sig at udforske forskellige veje 
gennem dit netværk først.

Helt konkret kan du gribe denne netværksøvelse an ved at finde en eller 
flere i dit netværk, som arbejder med det, du vil, eller er inden for bran-
chen. Det kan være dine forældre, svigerforældre eller en underviser, 
som har erfaring inden for det fag. Få dig en god snak med personen.

Netværk kan blive din største informations- og videnskanal, hvis du 
engagerer dig i det. Mangler du viden, du har en formodning om, at net-
værket har – så spørg.

De spørgsmål, du blandt andet kan stille for at få bedst muligt udbytte af en god 
samtale, kan være:
s Hvordan ser din dagligdag ud på arbejdet?
s Hvilke opgaver udfører du?
s Hvilken uddannelse og erhvervserfaring har du, som førte dig til job-

bet?
s Hvorfor valgte du jobbet?
s Hvorfor blev du valgt til jobbet?
s Hvis du skulle have gjort noget anderledes tidligere, f.eks. uddannel-

sesretning/valgfag, hvad ville det så være?
s Hvordan ser det ud med tid til privatliv, og hvordan ser lønnen ud i 

forhold til, hvad man laver?
s Hvad har du af gode råd?

Er du på bar bund og ikke helt ved, hvad du gerne vil, anbefaler vi, at du 
går gennem vores ”Jobvision” som du finder senere i Karrierehåndbogen. 
Måske finder du den helt rette inspiration til, hvad dit drømmejob eller 
praktikplads kunne være - og udforsk det derefter.

netVærk dig til Viden
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Det er ikke alle studerende, der har meget erhvervserfaring på CV’et. At 
have haft frivilligt arbejde, deltaget i studie netværk eller andet frivil-
ligt engagement viser, at du har haft overskud og kan fungere i en travl 
hverdag - egenskaber,  
der vægtes højt i en udvælgelsesproces.

Hvorfor være frivillig?
s Det ser godt ud på CV’et, at du tidligere har opbygget erfaringer og 

kompetencer.
s 90% af studerede, der har engageret sig frivilligt, oplever, at det har 

styrket deres kommunikationsevner. Og skarp kommunikation er 
noget, som bringer dig tættere på drømmejobbet.

s Du får muligheden for at danne et netværk, og muligvis er dit frivil-
lige arbejde din kommende arbejdsplads.

s I dag kommer 70% af alle jobs gennem netværk, så hav styr på dit.

At få erfaring gennem frivilligt arbejde betyder ikke nødvendigvis, at du 
skal arbejde i organisationer. Der er rigtig mange andre muligheder. Du 
kan blandt andet deltage i nogle af skolens studieaktiviteter som elev-
råd, festudvalg, studieudvalg osv. – alt sammen noget, som gør studiet 
sjovere, giver netværk og CV-indhold.

Så det er godt at engagere dig på skolen, i en sportsforening eller i et 
projekt, du brænder for.

netVærk, der giVer erFaring



8 KARRIEREhåndbogen

Hvem er du og hvor vil du hen…
Lige så vel som vi alle har styrker, har vi også svagheder. På samme måde 
har vi også nogle yndlingsfag på studiet, og nogle vi er mindre glade 
for. Det handler bare om at vende svagheder til noget positivt og finde 
udbyttet af de mindre gode fag.

I de kommende faser ”Jobvision” og ”Fra fag til evner”, vil vi hjælpe dig 
med at forstå dine evner. Når du forstår dem, vil du også nemmere være i 
stand til at finde din drømme arbejdsplads, hvor du bedst muligt kan gøre 
brug af alle dine kompetencer.

Personlige styrker og svagheder
Det lyder oplagt, at hvis der er noget, du ikke er god til, skal du fokusere 
på det for at blive bedre. Men sådan er det faktisk ikke. Det handler om, 
at du udvikler dig langt hurtigere og mere effektivt, hvis du fokuserer på 
det, der motiverer dig mest.

Selvfølgelig skal dine svagheder ikke trække dig ned. Hvis du skal gen-
nemføre en triatlon, skal du for eksempel kunne svømme, selv om du 
ikke kan lide det. Den mest målbare udvikling vil ske ved cykling eller 
løb, hvis det er det, du er passioneret omkring. De bedste resultater kom-
mer oftest af at fokusere på det, der motiverer dig mest.

Forstå dine eVner
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Det anbefales, at du bruger ovenstående øvelse igen på dine svagheder. 
Det handler om at kommunikere og vende dine svagheder til noget posi-
tivt, så du undgår, at det bliver et  problem for arbejdsgiveren.

Hvad er udbyttet 
af denne styrke?
Det gør, at man 
står stærkt i en for
handlingssituation, 
pga. en kompetent/
faglig argumenta
tion.

Hvad er fordelen 
af denne styrke?
Jeg kommunikerer 
målrettet og værdi
orienteret, hvilket 
sikrer, at mit bud
skab bliver modta
get korrekt.

Hvad er mine 
 styrker?
Eksempel: Jeg er en 
retorisk stærk kom
munikator.

Hvad er udbyttet 
af denne svag-
hed?
På baggrund af min 
perfektionistiske 
tilgang ved jeg, at 
mine arbejdsop
gaver bliver fejlfrit 
udført. 

Hvilken betydning 
har din svaghed for 
din arbejdsgang?
På grund af min 
perfektionistiske 
tilgang til arbejds
opgaverne, bruger 
jeg længere tid end 
estimeret. 

Hvad er mine 
svagheder? 

Eksempel: Jeg er 
perfektionist.

en god øVelse
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Jobvisionen handler om, hvad der er vigtigt for dig, når du skal vælge 
arbejdsplads. Hvilken kultur leder du efter? 
Hvilke værdier er vigtige for dig?Hvor får du lov til at udleve netop dine 
drømme og styrke dine kompetencer?

Det, du elsker at lave, det du er god til, og 
hvad der lønner sig godt, skal helst gå op 
i en højere enhed. Så kan du i samarbejde
med din kommende arbejdsplads skabe 
den optimale situation for jer begge.

Der er mange spørgsmål, man kan stille 
sig selv, før man kaster sig ud i job-
søgningen. Vores erfaring i Business Danmark 
er, at jo mere klar din vision for dit kommende 
job er, jo større sandsynlighed er der for at finde drømmejobbet.

Her er en god øvelse til at sætte gang i dine tanker omkring dit kom-
mende drømmejob.

Prøv at besvare følgende spørgsmål:
s Hvad skal mit arbejde give mig for, at jeg er optimalt  motiveret?
s Hvad skal min arbejdsindsats give andre mennesker  omkring mig?
s Hvilke værdier skal min arbejdsplads besidde for,  

at jeg kan være allerbedst?

Alt det her skulle gerne fungere som en personlig guideline for, om de 
virksomheder, du drømmer om, rent faktisk er virksomheder, hvor du vil 
trives og kan performe optimalt.

En god opsamling på alle dine tanker omkring dette er at formulere 2 
til 3 spørgsmål, som du skal stille en kommende arbejdsgiver, så du kan 
sikre dig, at han lever op til din job vision.

JobVision

WHAT
YOU LOVE

WHAT
PAYS
WELL

WHAT
YOU’RE

GOOD AT

WIN

HAPPY
BUT

POOR

JUST A
DREAM

RICH
BUT

BORED
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Her får du et simpelt, men effektivt, redskab, der giver dig større chance 
for, at virksomheden finder dig attraktiv. Det handler om at kommunikere 
værdi - ikke for dig, men for modtageren af dit budskab. Både, når du 
skal skrive en ansøgning eller skal til jobsamtale, er det vigtigt at vide, 
hvordan du skal formidle dine evner.

Det er faktisk ret simpelt
Spørg altid dig selv, hvilke kompetencer du har, og hvilken værdi din 
kommende arbejdsgiver får ud af det. Tag for eksempel din uddannelse 
- hvordan formidler du din faglige viden bedst muligt, så man forstår 
værdien af at ansætte dig.

Gentag øvelsen på så mange fag du vil, gerne dine favoritfag, men også 
på andre fag. Vores påstand er, at en bedre forståelse af udbyttet ved et 
fag kan motivere dig og dermed give dig et bedre udbytte. 

Hvordan du kan bruge den her viden
Når du har fået indsigt i værdien af dine fag og erfaringer, kan du 
begynde at kommunikere dem. I din kommunikation til din kommende 
arbejdsgiver bør rækkefølgen være:  
Værdi – Kompetence – Fag.

Fra Fag til eVner

Hvilken værdi tilfører 
dine kompetencer en 
virksomhed?
I erhvervslivet kan jeg derfor 
se faldgruber allerede før de 
opstår og afværge unødven
dige bøder eller lovbrud.

Hvilke faglige kompeten-
cer får du ud af det fag?
Jeg forstår, hvilke begræns
ninger og regler der er på 
marketingområdet.

Skriv et af dine  
fag ned
Eksempel: Handelsjura.

Fag
Fordi jeg har haft 
 handelsjura.

Kompetence
Da jeg har indsigt i love 
og regler på marketings
området.

Værdi
Jeg kan afværge unødige 
udgifter til omlægning af 
marketingmateriale, hvis det 
ikke overholder lovgivningen
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CV og ansøgning
At skrive et CV og en ansøgning kan være en stor udfordring. Du har sik-
kert fået mange forskellige råd om, hvordan et CV og en ansøgning kan 
se ud, men måske er du på bar bund, fordi du aldrig har skrevet et CV og 
en ansøgning.

Måske er du usikker på dine kompetencer. Og hvor skal du overhovedet 
begynde?

Målet med CV´et og ansøgningen er at blive inviteret til jobsamtalen. 
Vejen til samtalen er hård, men med faserne ”Master CV”, ”Research og 
tilpasning” og ”Den fokuserede ansøgning” har vi forsøgt at gøre proces-
sen let og overskuelig – og dermed give dig de bedste chancer for et 
håndtryk med din kommende arbejdsgiver.

Lad os komme i gang.

Få Jobsamtalen
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Du har optimeret din LinkedIn-profil, været gennem job vision, frivilligt 
arbejde med mere, og nu skal det hele samles i dit Master CV. Længden 
på dit Master CV er irrelevant, det handler det om at få samlet alle dine 
kvalifikationer og aktiviteter i ét stort Master CV.

Dette bør være gennemgående i hele dit CV
Der er ingen opskrift på et perfekt CV. Men for at optimere dine chancer 
er det vigtigt at tænke over, hvordan du kommunikerer dine erfaringer. 
Væn dig derfor til at beskrive udbyttet af alt, hvad du har lavet, og hvil-
ken værdi dette har for en eventuel kommende arbejdsplads. 

Det eneste, der er fast
Noget skal dog være i et CV. Dine kontaktoplysninger: navn, adresse, 
telefonnummer, mail, fødselsår samt et vellignende professionelt billede 
skal naturligvis fremgå – hernæst kommer det konkrete indhold.

Punchline/personlig kompetence profil
Din punchline skal vække opmærksomhed hos virksomheden. Den skal 
frembringe dine kernekompetencer, passion og dit ”drive”. Skriv 4-7 linjer 
om, hvad du brænder for, og hvad der motiverer dig.

master CV

 Eksempel:
 En målrettet og rolig markedsføringsøkonom med udpræget servicegen  

og evne til at holde overblik – også i stressede situationer.

 Mine personlige kvalifikationer:
 s Suverænt overblik
 s Selvstændig 
 s Fleksibel, omstillingsparat og hjælpsom
 s Imødekommende 
 s Serviceminded og loyalitetsskabende  
 s God til at håndtere stressede situationer
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Uddannelse
Hvis du ikke selv mener, at du har tilstrækkelig erhvervserfaring, så skriv 
din uddannelse først på dit CV. Ligesom erhvervserfaring skal dine ud-
dannelser listes bagud – med din nuværende uddannelse først. Det kan 
være en god idé at tage dine vigtigste hovedfag og beskrive værdien for 
virksomheden.

Erhvervserfaring
Potentielt set har langt de fleste af dine ansættelser givet dig værdifulde 
kompetencer til dit fremtidige job. Det handler derfor om at trække de 
rette kompetencer ud af dem og formulere dem i form af succeshistorier.

 2016-2018, Handelsøkonom, 
 CPH Business Academy
 Fag:
 s  Salgspsykologi
 s  International Markedsføring
 s  Organisation 

 Kompetencer:
 Disse tre fag kombineret, fokuserer på, hvordan man skaber øget salg i for-

skellige forretningsmæssige sammenhænge, med udgangspunkt i at skabe 
værdi i de respektive organisationsmæssige led.

 

 Eksempel:
 20122014 Salgsassistent, Salesshop.dk

 s  Primære opgaver: Kundebetjening, vareopfyldning, lukkeansvarlig
 s  Projekter: Udførelse af kundetilfredshedsanalyse
 s  Udbytte: Praktisk erfaring med salg og kundekontakt samt at tage ansvar,  

 hvilket kan ses på, at jeg altid når mine salgsmål.
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Frivillig erfaring
Frivillig erfaring vægtes højt hos de fleste arbejdsgivere, specielt fordi 
mange studerende ikke har meget erhvervserfaring. Nøjagtig som din 
erhvervserfaring, så skriver du ansvarsområder, kompetencer, resultater 
samt værdi for en kommende arbejdsplads.

Kurser, IT-kompetencer, sprog og fritidsinteresser
Master CV’et skal indeholde alt, så tænk over disse områder grundigt. Det 
kan jo være, at du skal have det med i dit fokuserede CV.
s Notér dato og varighed for dine kurser.
s IT-kompetencer som sociale medier, præsentation, Office-pakken 

m.m. kategoriseres i forhold til brugererfaring.
s Sprogkundskaber skrives i forhold til niveau. Samtale niveau - evt. 

grammatisk flydende skrift og tale - moders-mål m.m.
s En kort beskrivelse af dine fritidsinteresser kan være en god måde at 

vise læseren, hvad der driver din hverdag,  
og hvad der holder dig fysisk og mentalt afbalanceret – men hold det 
kort.

 Eksempel:
 20042008 Frivillig, Musikhuset Posten

 s  Primære opgaver: Bartender, billetkontrol, bandsupport mm.
 s  Udbytte: Evne til at arbejde sammen med mange forskellige  

 personligheder samt en fleksibel tilgang til arbejdsopgaver.
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I dag bliver dit CV læst før din ansøgning
Derfor skal CV’et være målrettet det konkrete job og skabe overblik over 
dine personlige og faglige kompetencer. Det er derfor vigtigt, at du laver 
grundig research på virksomhederne og finder ud af, hvad der forventes 
af dig som fremtidig medarbejder i virksomheden.

Dit CV skal være målrettet og i øjenhøjde med modtageren. Det nytter 
ikke noget at skrive i et akademisk sprog, hvis modtageren ikke selv er 
akademiker.

Stå bedre end størstedelen af de andre jobsøgende 
Find en virksomhed eller et jobopslag, der interesserer dig, og start din 
research. Dette kan gøres på LinkedIn (følg virksomheden og kig på dens 
side), dens hjemmeside eller ved at ringe til virksomheden. Spørg ind til 
stillingsopslaget og vis din interesse. OBS: Hvis dine kompetencer matcher 
minimum 60% af, hvad virksomheden efterspørger, kan du sagtens søge 
jobbet.

Du skal kunne svare på
s Hvordan adskiller virksomhedens produkt sig fra andres?
s Eksempel: Business Danmark – branchefokus på salg, marketing. 

Hvordan er kulturen i virksomheden? Dresscode, teams, kommunika-
tion?

s Eksempel: Mærsk – slips/jakkesæt. Hvad er vision/mission?
s Eksempel: Lego – ”at opfinde fremtidens leg”

Så skal du lave det målrettede CV

researCh og tilpasning

3. Indsæt det hele i et flot 
grafisk CV, som er fokuse
ret på virksomheden.  
Se vores eksempler på 
www.businessdanmark.
dk/karriere for inspiration.

2. Det er vigtigt, at du 
løbende kan argumentere 
for, hvorfor du har valgt 
at inddrage diverse punk
ter i dit CV – så du sørger 
for at holde det relevant 
for stillingen. 

1. Fjern alt fra dit Master 
CV, der ikke har relevans 
for den stilling, du søger. 
(Har du ikke lavet et 
Master CV, anbefaler vi, at 
du gør det først.)
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Der er ikke et specifikt svar på en perfekt ansøgning. Her får du lidt gode 
råd med på vejen, som kan gøre skrive processen mere overskuelig.

Business Danmark spurgte 200 HR-ansvarlige, 
hvoraf 98% ønsker en fokuseret ansøgning og 

for 64% må ansøgningen højst være 1 side.

Ansøgningen
Det er vigtigt, at det primære fokus er på din fremtid og det du kan til-
byde din potentielle arbejdsgiver og virksomhed. For at gøre din ansøg-
ning overskuelig og struktureret, kan du dele den op i fire punkter/emner:

den Fokuserede ansøgning

 Motivation:
 Hvad er det ved denne virksomhed og denne stilling, som gør, at du bare MÅ 

have jobbet? (Alle de faglige udfordringer og udviklingsmuligheder tilbydes 
måske også hos konkurrenten – fokuser derfor i stedet på nogle bløde værdier, 
f.eks. måden de gør noget bestemt på, uddanner på, holdning til miljø m.m.)

 Mit tilbud/bidrag: 
 Her skal du komme ind på, hvad du kan tilbyde/bidrage med til virksomhe

den. Du skal vælge de vigtigste 34 kompetencer, som er relevante for den 
stilling, du søger. Husk at fokusere på den værdi, virksomheden får ud af det. 

 Lidt om mig: 
 Her skal du skrive lidt om, hvem du er som person og som medarbejder. Du 

kan også skrive lidt om, hvad der betyder noget for dig. Husk, at det stadig 
skal være relevant for den stilling, du søger – og det skal ikke være noget, du 
allerede har uddybet i dit CV.

 Afslutning:
 Her runder du din afslutning af, eventuelt med en opsummering af hvorfor de 

skal vælge lige netop dig. Men husk: ingen gentagelser. Du kan også afslutte 
med at skrive, at du vil glæde dig til at uddybe din ansøgning i en personlig 
samtale.
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Forberedelse til jobsamtalen
Godt gået. Din indsats har givet udbytte, og det er på tide at fokusere på 
din kommende jobsamtale. 

Du ved sikkert, at nøglen til en vellykket samtale sker gennem en grun-
dig forberedelse.

Arbejdsgiveren vil overordnet vurdere dit potentiale ud fra, om han kan 
lide din personlighed, og om du har de rette kompetencer til at løse 
opgaven.

I den kommende fase ’’Den dygtige kandidat’’ giver vi dig nogle red-
skaber samt råd, der sikrer, at du bliver mentalt indstillet til at kunne 
håndtere samtalen og dermed præstere dit bedste.

Body/mind forberedelse
En jobsamtale kan føles som en ny eksamen, hvor man skal måles, vejes 
og vurderes.

Får jeg jobbet, eller bliver det et afslag? Jobsamtalen er ofte præget af 
stress, spænding og nervøsitet, fordi man gerne vil gøre et godt indtryk.

Her er nogle gode råd samt værktøjer til, at du til samtalen tænker og 
har en adfærd, der signalerer vindermentalitet. Hensigten er at håndtere 
din nervøsitet ved at forberede dig på jobsamtalen rent mentalt. På den 
måde sikrer du, at du kan præstere optimalt og dermed frigive alle dine 
mentale ressourcer.

Få Jobbet
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Den første udfordring tager afsæt i visualiseringsteorien ’’Generel desire 
state’’. Du skal forestille dig en succesfuld oplevelse fra tidligere, som du 
skal genopleve mentalt.
Det anbefales, at du i denne øvelse stiller dig selv nedestående spørgs-
mål og derefter visualiserer svaret:

1 Tænk på en situation, hvor du var helt fantastisk god og nåede dine 
mål.

2.  Se situationen for dig igen (stil uddybende spørgsmål).
3.  Hvordan føles det?
4.  Hvor mærker du følelsen?
5.  Hvad vil du kalde følelsen?
6.  Hvad er du i stand til, når du har den følelse?

Jobsamtalen
Til jobsamtalen betyder din udstråling, fremtoning og kropssprog mindst 
lige så meget som dine faglige kompetencer. Ved at være opmærksom 
på dit kropssprog kan du hjælpe samtalen godt på vej, og du kan give et 
positivt indtryk af dig selv.

Her er nogle råd og tips til, hvordan du gennem dit kropssprog kan isce-
nesætte dig bedst muligt og øge jobchancen:

s Når du skal ind til interviewet, skal du huske at gå mål rettet og undgå 
at stå og trippe. Giv et fast håndtryk,  
hold øjenkontakt og smil.

s Når du har sat dig i stolen, skal du være bevidst om din 
 kropsholdning. Sid ikke uroligt på stolen og læn dig ikke tilbage med 

korslagte arme, men læn dig derimod lidt frem mod intervieweren. Det 
signalerer, at du er opmærksom og interesseret i det, personen fortæl-
ler eller spørger om.

s Under samtalen skal du lægge mærke til interviewerens stemme-
føring. Tilpas dit sprog samt stemmeføring efter intervieweren. Ser 
vedkommende ud til at have interesse for det, du siger? Hvis ikke, 
skal du overvej at skifte spor.
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53% af vores adspurgte arbejdsgivere vægter kemien ved jobsamtalen 
rigtig højt. Derfor er det vigtigt at udstråle, hvem du er og har styr på 
samtalen.

Ligesom til en eksamen gælder det om at være godt forberedt. Du skal 
være sikker i det materiale, du har sendt til virksomheden. Gennemlæs-
ning af jobopslaget og din personlige ansøgning er et godt udgangspunkt 
for, hvad du bliver spurgt om til samtalen.

Forhold dig kritisk til din ansøgning og forestil dig, hvad intervieweren 
vil spørge ind til. At foretage research på virksomheden er også en god 
ide, når du skal forberede relevante, kvalificerede spørgsmål, som du kan 
stille under jobsamtalen.

Hvad vil intervieweren typisk spørge dig om
Prøv at besvare disse spørgsmål før du skal til jobsamtalen:
s Hvordan vil du beskrive din største succes i din tidligere stilling?
s Hvad ville dine tidligere kollegaer sige om dig?
s Hvorfor søger du dette job?
s Fortæl os, hvorfor vi skal ansætte dig.
s Hvad er det, du kan gøre for os, som andre ikke kan?
s Hvad er dine stærke/svage sider, og hvordan håndterer du disse?

Dine spørgsmål til virksomheden
Stil følgende spørgsmål til virksomheden for at vise interesse:
s Hvad er I bedst til?
s Hvordan vil du beskrive virksomhedens kultur og lederstil?
s Hvordan afgøres det, om jeg er succesfuld i min rolle?
s Hvad er de største udfordringer på jobbet?
s Hvad bør min førsteprioritet være, hvis jeg får jobbet?

den dygtige kandidat
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Fik du Jobbet?

Meld dig ledig  
på Jobnet og upload 
CV

Udfyld ”Ret til dag-
penge – som nyud-
dannet (AK044)” & 
”Ledighedserklæring 
(AR265)”

Klik på fanen til ven-
stre ”Selvbetjening i 
A-kassen”
Find ”Medlemskab”

Log på ”Mit Business 
Danmark” på www.
businessdanmark.
dk i øverste højre 
hjørne.

Dimittendjob
Vi er her for at sørge 
for, at jobbet nok 
skal blive dit. 

Det er muligt at få 
gratis sparring af 
vores konsulenter.

Husk at søge om 
dagpenge senest 14 
dage efter dimission, 
så du ikke skal tænke 
på økonomien, mens 
du leder efter drøm-
mejobbet. 

Studiejob
Sådan er det, der 
er altid mange om 
buddet.  

Husk, at du kan
benytte vores gratis 
sparring med en kon-
sulent, så du øger din 
chancer for jobbet.   

Hold gejsten oppe 
og gå tilbage og se, 
om du kan forbedre 
nogle af førnævnte 
punkter.

Udfyld ”Ret til dag-
penge – som nyud-
dannet (AK044)”

Klik på fanen til ven-
stre ”Selvbetjening i 
A-kassen”
Find ”Medlemskab”

Log på ”Mit Business 
Danmark” på www.
businessdanmark.
dk i øverste højre 
hjørne.

Dimittendjob
Stort tillykke!  

Husk at dimittere 
din uddannelse, så 
du bibeholder dine 
optjente rettigheder 
i a-kassen. 

Vi står naturligvis 
klar til at kigge din 
kontrakt igennem 
for at sikre de bedst 
mulige vilkår. 

Hvorfor ikke tjekke 
din løn, når du nu 
er i gang? Find Løn-
beregneren  
på www.business-
danmark.dk 

Studiejob
Flot klaret! Et job 
under studiet øger 
din sandsynlighed be-
tydeligt for at få job, 
når du er dimitteret. 

Har du brug for hjælp 
til din kontrakt, så 
kigger vi den gerne 
igennem for dig.

Vi håber, du har 
kunnet drage nytte 
af vores håndbog.

Husk at benytte 
denne håndbog igen, 
når du skal dimittere 
for at optimere dine 
chancer for drøm-
mejobbet. 

Ja neJ


