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NyuddaNNet med BusiNess daNmark

Som nyuddannet er der mange ting, du skal have styr på. Derfor har vi i 
Business Danmark lavet denne skræddersyede karrierehåndbog specifikt 
til dig, som er nyuddannet og skal i job. 

Vi kender dit forløb og er specialiseret i at hjælpe studerende gennem 
overgangen fra studie til drømmejob. Sammen skal vi sørge for, at dine 
drømme om det perfekte arbejdsliv,  bliver realiseret. 
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Til denne håndbog har vi brugt vores store erfaring med at hjælpe stude-
rende i gang med karrieren. Vi er stolte af, at vi hvert år hjælper tusinde 
af studerende gennem deres studietid og ud i drømmejobbet, for derefter 
at være en sikkerhed og deres karrierepartner resten af tiden i deres 
arbejdsliv. 

Business Danmark er den eneste fagforening og a-kasse  specialiseret 
indenfor salg og marketing. Vi har gennem mange års erfaring fået stort 
kendskab og en enorm viden indenfor hele business segmentet i private 
virksomheder, og vi er de førende for alle, der arbejder i branchen. 

Lad os komme i gang - god fornøjelse!

Netværket
CV Ansøgning

Samtalen
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Business Danmark fagforening
Vi er specialister indenfor salg, marketing og rådgivning.
Kort opsummeret får du:
s  Skræddersyet karriereforløb, der følger dig gennem din  

professionelle karriere
s  Juridisk hjælp til bl.a. løn og kontraktforhandling som  

nyuddannet og, hvis du skifter job, eller hvis du kommer i strid med 
din chef

s  Kurser, netværksarrangementer og andre faglige events
s  Kontante fordele på alt fra rejser og hoteller, til leje af  

sommerhus og transport
s  Billige forsikringer f.eks. indbo- og ulykkesforsikring mm.

Business Danmark A-kasse
I vores a-kasse giver vi dig økonomisk tryghed, mens du l eder efter 
drømmejobbet, så du kan være fuldt fokuseret i din søgning. Derudover 
hjælper vi dig med at komme hurtigt videre med fokuserede rådigheds-
samtaler og professionel karrieresparring. 

Kort opsummeret får du:
s  A-kasse tryghed - vi sikrer dig din dagpengeret
s  Få 13.323 kr. (før skat) om måneden imens du leder efter job som 

nyuddannet

som medlem får du
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Afslutningen på din nuværende uddannelse nærmer sig. 
Hvis du ikke vil miste din dagpengeret, så er der tre ting du skal huske at 
gøre:
s  Ved du, hvornår du har sidste eksamen? Så skal du ændre din forven-

tede dimittenddato ved at logge ind på ”Mit Business Danmark”. Hvis 
du ikke ved det endnu, så er det vigtigt, at du gør det, når du ved det

s  Du har kun 14 dage efter din sidste eksamen til at registrere, at du er 
nyuddannet, så sæt gerne kryds i kalenderen dagen efter din sidste 
afsluttede eksamen, så du får udfyldt en ”ret til dagpenge – nyud-
dannet (AK044)”

s  Det sidste du skal gøre afhænger af, hvad du skal fremover. Det er 
vigtigt, du er opmærksom på de forskellige deadlines. Det kan fx 
være du:

 - Læser videre 
 - Er færdig og skal arbejde
 - Afslutter senere end forventet
 - Er færdig og vil søge dagpenge
Alt det beskrevne finder du information om på 
www.businessdanmark.dk/karriere og i vores online FAQ 
for nyuddannede.

Vi er her for at hjælpe dig
Hvis du er i tvivl om noget af dette eller har spørgsmål, så er vi her 
for at hjælpe dig. Vi sidder klar på telefonen - ring til os på 3374 
0200 mandag til torsdag fra kl. 08.30 til 16.00 og fredag fra kl. 
09.00 til 15.00, eller skriv en mail til karriere@businessdanmark.dk 

Kontingent
For dig som nyuddannet er kontingentet til Business Danmarks fagfor-
ening kun 83 kr. om måneden de første seks måneder, mens medlemsska-
bet af a-kassen koster 464 kr. Kontingent til både fagforening og a-kasse 
er fradragsberettiget og indberettes automatisk til SKAT. Kontingentet 
opkræves pr. kvartal.

Hvad skal du gøre?
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I gang med at tænke nyt job
Jo bedre du er til at identificere, anerkende og italesætte dine mål under-
vejs, jo hurtigere kan du starte med at fokusere på dine nye udfordrin-
ger med at finde drømmejobbet. Det handler her om at have det rette 
mindset, så ens karriere kan få den  bedste start, og man er klar på hvad 
der venter forude.

Kom fremtiden i møde
s  Find en eller flere personer i dit netværk, som du har tillid til, og tal 

om din situation og fortæl om dine drømme
s  Sæt ord på hvad du føler (vrede, sorg, usikkerhed, glæde osv.)
s  Gå ud i verden, bliv inspireret og kom hjem med fornyet energi, tan-

ker og input
s  Mind dig selv om, at en forandring som denne oftest  

fører noget positivt med sig, både personligt og karrieremæssigt

Mit fokus og mine historier
Det vi siger til os selv eller andre, er baseret på vores egne overbevisnin-
ger om virkeligheden. Derfor kan du lige så godt vælge at fokusere på 
de historier og overbevisninger, som støtter dig bedst i at nå det job, den 
karriere eller det liv, som du ønsker. Du kan f.eks. sige til dig selv:
s  Jeg undgår den stress, der kommer med at bekymre sig om fremtiden 

og fortryde fortiden, ved at være i nuet – det løser begge dele
s  Jeg har en historik, men jeg er ikke min historie, jeg kan  udvikle mig
s  Jeg kan gøre mit bedste – resultater er ikke op til mig alene

start joBsøgNiNgeN
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Klarlæg dit jobmål
En motiveret og effektiv jobsøgningsproces afhænger af, hvor klart dit 
billede er af din drømmekarriere. Spørgsmålet er, hvilke jobs du skal op-
søge? Hvor kan dine personlige og faglige erfaringer bære dig hen – for 
ikke at tale om dit fremadrettede potentiale for en arbejdsgiver? Samti-
dig skal du naturligvis overveje, hvor og med hvad du trives bedst?

Sving tryllestaven
s  Brainstorm på alle dine muligheder. Hvad vil du allerhelst i din kar-

riere, hvis du fik lov at vælge frit på alle hylder – uagtet økonomi, 
finanskrise, arbejdsløshed, alder eller faglighed?

s  Forsøg ikke at begrænse dig fra starten, og lad alle muligheder stå 
åbne

s  Overvej hvad de enkelte jobmuligheder vil give og overvej hvad det 
vil kræve af dig

Motivation og fra ”skal” til ”vil”
Motivation og passion er to keywords for et godt arbejdsliv. Det er vig-
tigt, at du indstiller dine tanker på, at dine kommende karriereskridt er 
noget du virkelig vil, og ikke en tvangsfølelse. 
s  Lav eventuelt en top-10-liste over de livsværdier, du ønsker skal være 

gældende for de næste 2-3 år, og sæt det i forhold til dine ønsker til 
dit kommende job

s  Beskriv din bedste joboplevelse og overvej, hvad der  
havde indvirkning på den (leder, kollegaer, situationen,  
resultaterne etc.)

s  Skab motivationen omkring dit jobmål ved at kende dit ”hvorfor”. 
Du kan coache dig selv ved at stille ”5 x hvorfor”, for på den måde at 
nærme dig dine grundlæggende ønsker

joBmåleNe
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miNe styrker

Din værdianalyse
Når man spørger virksomhederne, mener de generelt, at jobsøgende skal 
blive bedre til at beskrive den værdi, virksomhederne kan opnå ved at 
ansætte personen, og de resultater, vedkommende har opnået. Udarbejd 
derfor en værdianalyse, hvor du bliver skarp på det udbytte og de resul-
tater, som du har opnået tidligere. Samtidig er det en sublim måde at 
identificere, hvad du skal differentiere eller positionere dig på i forhold 
til andre kandidater. 
s  Udvælg 5 af dine største succeshistorier i din karriere eller studieliv
s  Beskriv situationen, opgaven og dine handlinger samt resultatet heraf
s  Identificer dine faglige kompetencer og styrker på baggrund af suc-

cesen.
s  Overvej dine udviklingsområder – hvad du kan blive bedre til. Over-

vej hvor stort fokus disse skal have, og hvordan du formidler dem til 
virksomheden

s  Rådfør dig med dine omgivelser (tidligere chefer, kollegaer, venner 
etc.). Hvad mener de du tilfører af værdi – hvilke faglige kompeten-
cer, styrker og udviklingsområder de oplever hos dig som person 

s  Forbered din succesomtale ved at fortælle den mundtligt for dig selv 
og andre. Du skal gerne fyldes med energi og stolthed. Det smitter 

Fokus på udbytte
Coach dig selv til altid at kommunikere dit potentielle udbytte til virk-
somheden. Stil evt. dig selv spørgsmålene:
s  Hvad bidrager det til?
s  Hvilken værdi kommer der ud af det? 
s  Hvad var resultatet?
s  Hvilket udbytte gav det?
Dette får dig tættere på et relevant udbytte for virksomheden og samti-
dig differentierer du dig fra de øvrige kandidater. 
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Vær synlig online 
LinkedIn er et uundværligt værktøj til at kommunikere dit ”professionelle 
jeg”, og er en kombination af en kæmpe CV database og et socialt net-
værk. I 2013 var der over 1,2 millioner danskere, der havde en profil. 

En profil på LinkedIn kan hjælpe dig med at:
s  Identificere, udbygge og vedligeholde dit netværk
s  Finde job opslag. 33% af private virksomheder slår KUN op på Lin-

kedIn
s  Udvide dit overblik over, hvor du proaktivt kan søge job  uopfordret
s  Udnytte alle dine kontakter og netværk til at styrke din  jobsøgning
s  Videndele og signalere faglighed bredt
s  Blive opdaget og kontaktet af HR folk fra hele det private erhvervsliv
s  Signalere, at du er online, aktiv og engageret i de sociale netværk

Kom i gang med LinkedIn
Upload et professionelt billede af dig selv, og sørg for at kommuni-
kere specifikt til den branche du sigter mod. Skriv en god og fangende 
overskrift. Dernæst skriv en kort intro tekst om dig som person og din 
baggrund. Indsæt nu al din erfaring fra jobs, skolegang, frivilligt arbejde 
etc. Endeligt skal der skabes en masse forbindelser og du skal skabe det 
store netværk! 

Derfor er LinkedIn vigtig
s  23% af alle virksomheder bruger kun LinkedIn til at finde  

nye medarbejdere.
s  55% af alle private virksomheder tjekker kandidaten på  LinkedIn.
s  33% af alle private virksomheder slår kun jobbet op på  LinkedIn.

liNkediN
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Brug dit netværk
Vi i Business Danmark ved, at 4 ud af 5 jobmuligheder kommer gennem 
ens netværk. Det vil sige, at dit netværk har afgørende betydning for 
din karriere og erhvervelsen af nyt job. Det kan sagtens være dit nær-
meste netværk, der giver dig dit næste job, men oftest er det faktisk dit 
netværks netværk. Især indenfor det private erhvervsliv, er brugen af 
netværk fortrukket som måde at søge nye medarbejdere på. 

s Overvej målet med dit netværksarbejde. Som jobsøgende er målet 
naturligvis at få drømmejobbet. For, at det lykkes, handler det dog 
om at være øverst i dit netværks bevidsthed og om at være kendt for 
den værdi, du kan bidrage med 

s Lav evt. en komplet liste over dit netværk. Dit netværk kan bestå 
af alt fra familie, venner, studiekammerater helt til andre netværk 
såsom LinkedIn eller Facebook

s Lav en kort introduktion af dig selv. Den skal indeholde, hvad du kan 
bidrage med til personen eller virksomheden. Her er det vigtigt, at du 
husker, at et godt netværk er, når der er et ”give-tage” forhold mellem 
dig og dine kontakter

Læs meget mere om vores kompetenceskabende programmer og hjælpe-
midler på vores hjemmeside www.businessdanmark.dk/karriere/ 

Netværket
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Et godt Curriculum Vitae
I dag bliver dit CV ofte læst før din ansøgning. Dit CV skal derfor bruges til 
at få dig gennem nøglehullet og over i bunken af potentielle kandidater til 
jobsamtalen. CV’et skal være målrettet det konkrete job og skabe overblik 
over dine personlige og faglige kompetencer samt dine erfaringer for at 
skabe gode resultater. 

Hvor du kan få hjælp og sparring
Når du skal til at skrive det helt perfekte CV, som skal sikre dig drømmejob-
bet, kan du her med fordel gøre brug af de redskaber Business Danmark stiller 
til rådighed til dig som medlem. Du kan bl.a.:
s Booke en sparring ved at logge ind på  ”Mit Business Danmark”
s Sende dit nuværende CV ind til vores konsulenter, som vil give brugbar 

feedback og komme med eventuelle rettelser og tiltag
s Læse om processen i at skrive et Master CV i vores karrierehåndbog, 

som du også kan finde online på vores hjemmeside
s Gøre brug af hele vores karriereprogram, som giver dig kompetence-

skabende værktøjer til din karriere
s Se vores webinar ”CV & ansøgning”, som giver dig en præsentation i 

at skrive det helt perfekte CV og med sikkerhed vil stille dig som en 
stærkere kandidat

Cv

aNsøgNiNgeN

Den konkrete korte ansøgning
Ansøgningen skal vække virksomhedens ønske om at se dig til samtale. 
Den skal være kort, fange læseren fra første linje og have fokus på 
din motivation for at søge stillingen. Den skal beskrive virksomhedens 
værdi eller udbytte af at ansætte netop dig til stillingen. Hvor CV’et er 
bagudrettet, så skal virksomheden i en ansøgning kunne identificere dit 
fremadrettede potentiale.  
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Læs stillingsannoncen
s Nærlæs teksten og overvej, hvordan du tydeligt opfylder kravene til 

stillingen og din motivation
s Find information om virksomheden og jobbet (Google,  

LinkedIn etc.)
s Lav din egen analyse af virksomhedens styrker, svagheder, mulighe-

der

Gode råd til når du skriver ansøgningen
s Skab opmærksomhed med en fangende overskrift (ligesom CV)
s Start ansøgningen direkte med at beskrive din værdi
s Beskriv din motivation, så den brænder igennem og er tydelig
s Forklar værdien eller udbyttet for virksomheden ved at  ansætte præ-

cis dig
s Understøt med en relevant og interessevækkende succes historie
s Beskriv dine personlige kompetencer f.eks. ”Som person er jeg udad-

vendt…”
s Rund din ansøgning fint af med f.eks. ”Jeg ser frem til at…” 
s Få feedback fra andre i dit netværk på din ansøgning

Brug tid på sprog, form og layout
s Brug tid på et layout, der understøtter dit budskab til den pågældende 

stilling og virksomhed
s Lad ansøgningen fremstå overskuelig og ikke for lang
s Brug aktivt og levende sprog som f.eks. ”jeg er” i stedet for ”jeg ople-

ves som”
s Gå ansøgningen igennem for grammatiske fejl

Tommelfingerregel
CV og ansøgning er forskellige fra person til person, det vigtigste er, at 
begge understøtter det budskab som du ønsker samt som sælger dig 
bedst.
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En jobsamtale handler om at komme tydeligt igennem 
med to budskaber
s Overbevis den anden side af bordet om, at du kan løse opgaven
s Signalér, at du er en person, de har lyst til at arbejde sammen med 
s Alle andre spørgsmål udspringer af de to. Nøgleordene er forbere-

delse og træning. 

Analytisk forberedelse
s Tjek firmaets hjemmeside for alle relevante informationer
s Søg på firmaet på LinkedIn og se om du har kontakter i det
s Google personen og virksomheden du skal til samtale hos

Scenario forberedelse
s Planlæg din smalltalk, så du er klar til at give det bedste 

 førstehåndsindtryk. ”You never get a second chance to make a first 
impression.”

s Læg en ”plan B”, så uanset hvordan samtalen udvikler sig,  
så ved du hvad du skal gøre

Mental forberedelse
s Vær velforberedt og kom i god tid. Det skaber balance og  sikkerhed
s Etabler det rigtige mindset. Identificer den metode, der virker bedst 

for dig. Tænk f.eks. på dine største succeser, lyt til din yndlingsmusik 
eller ring til din ven/kæreste/familie og tal om noget positivt

De 3 ting virksomheder vægter mest i samtalen
s At du viser brændende motivation
s At du tydeligt fortæller, hvad du kan bidrage med
s At du virker åben og imødekommende

samtaleN
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Vi står sammen med dig hele vejen
Når du så har fundet drømmejobbet, så er der stadig en række ting man 
skal være opmærksom på, og det er lige her Business Danmark er din 
betroede karrierepartner.

Vi ved af erfaring, hvor vigtigt det er, at man er sikret at blive behandlet 
ordenligt, hvis der skulle opstå problemer på jobbet. 

Juridisk dækning
Derfor er vores juridiske afdeling altså bag dig hele vejen til Højesteret, 
hvis der skulle opstå noget på din arbejdsplads eller i forhold til din 
kontrakt før under og efter din ansættelse. 

Dette inkluderer bl.a.
s Opsigelse
s Klausuler
s Kontrakt
s Feriepenge

Du skal have den løn, du fortjener 
Når du får sikret dig dit drømmejob, er vi eksperter indenfor dit fagom-
råde, og kan derfor rådgive omkring, hvad du kan forvente at få i løn som 
nyuddannet.

Du kan også selv gøre brug af lønstatistikken og vores lønberegner, som 
er vores online guide til hvad du kan forvente i løn som nyuddannet. 

Melder du dig desuden ind i a-kassen mindre end 14 dage efter din sidste 
eksamen, er du berettiget til dagpenge, hvis noget skulle gå galt og du 
skulle være uden arbejde i en periode. 

jurister, løN og dagpeNge
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de første 100 dage i joBBet

Få den bedste start
Som nyuddannet i dit første job er det vigtigt at finde en gylden middel-
vej mellem den gennemsnitlige medarbejder og at overperforme.

Overperformance kan resultere i stress og urealistiske forventninger hos 
din arbejdsgiver, men samtidig får du hurtigt en opsigelse i hånden, hvis 
du ikke yder som forventet. 

Som nyuddannet skal du bruge viden om, hvordan du gør dig uundværlig 
på din nye arbejdsplads, og derfor tilbyder vi vores webinar Karrieread-
færd – de første 100 dage i dit nye job. Her får du gode råd til, hvordan 
du bliver nr. 1 i din organisation og gør dig værdifuld hos chefen. 

Er du nysgerrig, så sørg for at få tilmeldt dig gratis, når du nærmer dig 
dimission.

De rigtige arbejdsforhold
Udover at forventningsafstemme din præstation på dit nye job, er det 
også vigtigt, at du sikrer dig de helt rigtige arbejdsforhold.

Når du starter i et nyt job, anbefaler vi altid, at du:
s Får gennemgået din kontrakt hos vores juridiske afdeling inden du 

skriver under – send kontrakten til  
jurpost@businessdanmark.dk 

s Hvis du ikke er 100% sikker på, hvad du er værd, så  
kontakt vores lønrådgivning – book en lønrådgivning på www.busi-
nesssdanmark.dk 



 www.businessdanmark.dk/karriere      Business Danmark - Karriere

 Tel. 3374 0200      karriere@businessdanmark.dk
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