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I denne brochure 
får du MA’s karriere-
rådgiveres ekspert-
viden om jobsøgning.

Brug os og brug 
den hands on.

Held og lykke med 
din jobjagt.

    3



1. Totallisten
Lav en liste over, hvad du har lavet i dit 
liv (arbejde, uddannelse, fritid): Hvorfor 
valgte jeg det? Hvad lærte jeg af det? 
Hvad vil jeg bruge det til? Det er det, du 
skal bruge aktivt i din ansøgning og cv.

2. Mine 
succeshistorier
Hvor og hvornår er jeg lykkes med 
mine opgaver? Kan du overføre  
det til det konkrete job, du søger?

3. Interviewrunden
Spørg i din omgangskreds, hvad 
de ser, du er særlig god til. Så kan 
du med større overbevisning 
fremhæve dine stærke sider.

4. Pak kufferten
Hvad vil du putte i din kuffert
til de job, du ønsker? Skal du til 
Thailand, tager du ikke skistøvler 
med. Vælg de rette kompetencer.5. De tre vigtigste ting

Find de tre vigtigste ting, du kan bidrage med 
til det aktuelle job. Uddyb hvordan, relateret
til dine erfaringer eller dine ideer.
 

værktøjer, der 
kan hjælpe dig

5

1. Ved du, hvad du kan?
Her starter du din jobsøgningsstrategi

1 Du skal hente dine kompetencer frem fra hele dit levede liv. Det handler ikke kun om dine tidligere arbejds- 
erfaringer. Der kan være masser af guld i dine fritidsinteresser fx. 

2 Øvelsen er ikke at kunne svare på stillingsopslagets buzzwords. Du skal finde kernen i dig selv – det, du kan: 
Hvad er det, der har gjort mig til den, jeg er i dag? Så kan du sætte ord på og argumentere for dine kompetencer.

3 Du skal finde frem til værdien ved at være ... (indsæt selv dit kompetenceord: struktureret, kommunikativ,  
grundig etc.). Så er du nået et spadestik dybere, så bliver du troværdig – og det tænder arbejdsgiverne på!

4 Kompetenceafklaring kan ikke gøres på to timer. Det er en proces – gennem hele arbejdslivet. I din afdækning 
kan du med fordel lave en SWOT-analyse af dig selv eller af den branche, du har kig på. Så kender du dine  
udfordringer og kan aktivt arbejde med dem.

5 Du skal ikke sætte dig ind i taxaen og bare bede chaufføren køre dig et eller andet sted hen, fordi du bare  
skal væk. I stedet har du pakket kufferten rigtigt og ved nu, hvad du kan, og hvor du skal hen.
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Undervisning

Forskning

Projektarbejde 

Kommunikation

Analyse / evaluering / undersøgelser

Forvaltning / adm. / sagsbehandling

Vejledning 

Kulturformidling 

Kvalitetssikring / GMP

IT

Organisationsudvikling / innovation 

Salg / marketing

Produktudv. / Research & Development

Ledelsesbetjening / politisk rådgivning

Socialt arbejde / psykologi

Teknisk rådgivning

HR

Ledelse

22%

12%

10%

9%

7%

7%

5%

4%

3%

3%

3%

3%

2%

2%

2%

2%

1%

1%

Det laver MA’s medlemmer

Næsten ni ud af ti
... får et job med akademisk indhold. 

En ud af ti
... får job på mellem-/kortuddannelsesniveau. 

Kun godt to procent
... går ud i ufaglært arbejde. 

Kilde: MA’s medlemsundersøgelse 2016     5



2. Hvordan skaber du værdi?
Din ansøgning og dit cv skal 
skaffe dig adgang til jobsamtalen

Tjek disse 5 ting ud, inden 
du sender din ansøgning

1  Mit cv fortæller om de faglige og personlige kompetencer, jeg  
allerede har. Og uddyber hvad jeg har lært. Det er bagudrettet.

2 Min ansøgning byder fremadrettet ind med, hvad jeg  
vil gøre i forhold til det konkrete job. 

3  Jeg kender virksomhedens værdier. Og dens udfordringer: 
 fx ny konkurrent, ny lovgivning, nye markeder. Jeg har researchet 
 på nettet og i andre medier. Jeg har måske ringet til dem. 

4 Jeg har bragt mig selv i spil ved at fortælle, hvad jeg vil gøre, ikke  
hvad jeg kan. Jeg har givet et billede af mig selv i virksomheden.

5  Jeg har gjort mig umage med opsætning og layout. Lavet nogle gode 
 overskrifter, som fanger, så jeg kan blive valgt ud på maks. et minut.

Kan du hakke alle af? 5 grundregler, 
der forbedrer dine chancer for, at en 
arbejdsgiver vil se dig til en samtale

Hvem af disse 5 ansøgere 
ville du gerne se igen?

1. Han vil os! Han
har forholdt sig til vores 

virksomhed og sat sig 
ind i, hvad vi laver.

2. Han giver
nogle rigtig gode bud 

på, hvad han kan 
bidrage med.

4. Endelig en
ansøgning og et cv,

man kan skimme på 
under 2 minutter.

3. Her er der
læst ordentlig korrektur, 
og det er sat overskueligt 

og appetitligt op.

5. Jeg kan virkelig 
mærke personen i 

denne her ansøgning. 
Motivationen er der.

1. Jeg har altid drømt
om at arbejde med miljø-

problemstillinger. Så stilling-
en er lige noget for mig.

2. Jeg har talt
med jeres produktions-
chef, og jeg kan forstå,

I har nogle udfordringer 
med kvalitetssikring.

5. Fra mit frivillige job
i Dansk Røde Kors har jeg 
lært, hvor vigtigt det er at 

ramme sine forskellige mål-
grupper præcist i kommuni-
kationen. Her har jeg noget 

erfaring, jeg tror kan
bringe jer videre. 

4. Jeg er cand.mag.
i idéhistorie og synes, det 

kunne være spændende for 
mig at arbejde i jeres

virksomhed.

3. Jeg har aldrig arbejdet 
med kulturformidling før, 
men jeg ved, at jeg har en 

god personlig gennem-
slagskraft.
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Ton din faglige profil ift. det konkrete job

Faglig profil
Som UU-vejleder i Tårnby Kommune vil jeg trække på min erfaring med at vejlede unge til at se deres egne ressourcer og til at træffe kompetente valg. 

Jeg har undervisningserfaring, og jeg vil derfor gerne påtage mig at stå for den kollektive uddannelsesvejledning i Tårnbys udskolingsklasser. 
I den individuelle vejledning vil jeg trække på min erfaring fra headspace og Red Barnet Ungdom, hvor jeg er vant til at møde den unge med 
respekt, men også med forventninger om, at vi i fællesskab kan afprøve nye strategier. 

Jeg er uddannet cand.mag. i læring og forandringsprocesser med en bachelor i antropologi, så jeg har også en stor teoretisk viden om betydningen 
af job og uddannelse på tværs af sociale og kulturelle kategoriseringer. 

Uddannelse
2016 – 2018 cand.mag. i læring og forandringsprocesser, Aalborg Universitet
 Fagligt fokus: Uddannelse og kompetenceudvikling i internationale institutioner og organisationer, læring i multikulturelle kontekster, 
 læringsportfolio og faglig udviklingssamtale. 

 Specialeemne: Forandring af lærere og pædagogers tværfaglige samarbejde.
 Et casestudie af co-teaching som inklusionsværktøj i en folkeskole i Holbæk. 

2013 – 2016 Bsc. i antropologi, Københavns Universitet
 Fagligt fokus: antopologi og etnologi, problemorientering og undersøgelsesdesign, forvaltningsret og uddannelsesjura. 

2008 – 2011 Student, Solrød Gymnasium
 Samfundsfag A, Engelsk A, Matematik B

Erhvervserfaring
2016 – 2017  Lærervikar i udskolingen, Bellahøj idrætsskole
 Primært timer i dansk, engelsk, historie og samfundsfag
 Erfaring med undervisning, læringsmål, planlægning og differentiering

2013 – 2015 Salgsassistent, Lagkagehuset på Christianshavn

Frivilligt arbejde
2016 –    Frivillig rådgiver, headspace København.
 Anonym rådgivning af børn og unge i alderen 12-25 år. Både personlige samtaler, telefonsamtaler og chatsamtaler.

2015 – 2017 Frivillig lektiehjælp i Red Barnet Ungdoms læringscafe 
 Lektiehjælp til børn og unge i aldersgruppen 12-17 år.
 Koordination af vagtplaner og ledelse af team af frivillige. 

2015 Tutor /rusvejleder for antropologi, Københavns Universitet 
 Planlægning samt koordinering af aktiviteter for kommende studerende på BA i antropologi.

Kurser
2016 headspace introweekend for frivillige
 Rådgiverrollen, supervision, lovgivning og etik i den svære samtale.

2016 – 2017 Kurser i arabisk på Studieskolen i København

2012 – 2013 Oure Idrætshøjskole (2 x 6 måneder)

  
IT
Office-pakken rutineret bruger 
Jeg arbejder professionelt på både Mac og PC og er god til at sætte mig ind i it-programmer.  

Sprog
Engelsk flydende i skrift og tale
Fransk samtaleniveau
Arabisk begynderniveau

Fritid
Jeg kan lide at stille mig til rådighed for unge, der har brug for hjælp og vejledning ift. livets store og små udfordringer. Min kæreste og jeg er begyndt 
at spille Padel-tennis, som er en afart af tennis og squash. Det er stadig en lille sportsgren i Danmark, så der er et tæt fællesskab omkring sporten. 

Referencer
Haves og kan indhentes efter aftale.

CV
Rikke Jensen (f. 1991)
Frimestergade 16, 4. tv
2300 København S
Telefon  +45 2288 3399
Mail  r.jensen@gmail.dk 
Linkedin  Linkedin.com/ln/Rikke_Jensen

Neutralt
vellignende

portræt-
foto
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Kender du AIDA?

Du kan bruge AIDA-modellen, så du undgår at lave en udvidet version af dit cv. 
Den kan hjælpe dig til at komme frem på banen og forholde dig konkret til det aktuelle job.

5 spørgsmål, du kan stille i telefonen, 
så du kan kvalificere din ansøgning

1  Hvad bliver mine vigtigste arbejdsopgaver,  
og hvad skal der til for at blive en succes i jobbet?

2 Hvem bliver mine primære samarbejdspartnere?  
Er der tværgående samarbejde?

3 Kan du beskrive x-opgaven lidt nærmere?

4 Hvad er de vigtigste opgaver, jeg skal tage  
fat på den første måned?

5 Hvad er jeres største udfordring pt.? 

Skal jeg ringe?

Ring, hvis du mangler konkrete informationer for 
at kunne skrive en god ansøgning. Hvis du er heldig, 
kan arbejdsgiveren huske dig, men det er ikke dit 
formål med at ringe. Signaler forretningsforståelse.

Forbered på forhånd korte og kontante spørgsmål.
Personen i den anden ende vil gerne snakke med dig, 
men har ikke tid til at høre din lange jobhistorie.

(attention) Interessant og opmærksomhedsskabende 
overskrift/spørgsmål/konstatering.

(interest)

Hvad er det interessante ved netop dette job, 
denne branches udfordring? Prøv at spejle den 
aktuelle situation, vis du har sat dig ind i deres 
område/virksomhed/faglighed – via nyheder/
insights/hjemmeside.

(desire)

Hvorfor mig? Hvilke tre ting byder jeg ind med 
i forhold til det, som I efterspørger? Hvilke konk-
rete ting vil jeg foreslå i forhold til jeres problem-
stillinger? Tag udgangspunkt i dine erfaringer/
indsigter og relatér dem til, hvad du kan udrette/
foreslå/bidrage med kort og konkret.

(action) Fremtidsrettet afslutning, opsamling/
konklusion på din overskrift og dit budskab.

Attention

Interest

Desire

Action A

I

D

A
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Angående stillingen som psykolog

Jeg har med stor interesse læst jeres stillingsopslag og syntes, stillingen lige er noget for mig.
 
Jeg har altid drømt om at arbejde med mennesker, og jeg brænder for at gøre en forskel i 
verdenen.
 
Jeg har arbejdet i mange år i diverse børnehaver og ungdomsklubber og jeg er rigtig god 
til at snakke med alle slags mennesker. Derfor vil jeg gerne arbejde med udsatte unge, 
hvis forældre drikker, for min onkel drak faktisk også alt for meget.
 
Jeg er både robust og fleksibel og kan starte med det samme.
 
Jeg håber at blive indkaldt til samtale, så jeg kan fortælle mere om mig, og hvorfor jeg 
er den helt rigtige til dette job. 
 
Med venlig hilsen

Standardansøgningen
... der ikke bringer dig et skridt 
nærmere jobbet

Den målrettede 
ansøgning
... der kommer med konkrete 
bud på udfyldelse af stillingen

TUBA Vordingborg og Stevns                

Vedr. stillingen som psykolog      Vesterbro, 2. januar 2019

TUBA eller tabu?

Man fristes til at sige, at de to ord unægteligt er forbundet – ikke kun i deres bogstavsammensætning, men også 
i deres betydning. TUBA er nemlig med til at nedbryde et vigtigt tabu i vores samfund: at vokse op i en familie 
med misbrug. Den sørgelige kendsgerning er, at alt for mange børn vokser op med enten én eller to påvirkede 
forældre, og at det bliver opdaget alt for sent. Derfor er TUBA så vigtig og nødvendig en organisation. TUBA 
kan være det fristed, der rummer og hjælper disse børn videre i deres ungdomsliv og samtidig være den stemme, 
som børnene aldrig fik i deres opvækst. Det kræver gode indlevelsesevner, faglig åbenhed og lokalt kendskab 
at løfte denne opgave – og det har jeg som erfaren psykolog. 

I ung-til-ung-kontakten skabes trygge og tillidsfulde relationer
At række hånden ud efter hjælp og tale med en terapeut kan være både sårbart og overvældende – særligt som 
ung. Jeg mener derfor, at det er ekstra vigtigt at sikre et trygt og tillidsfuldt terapeutisk rum i arbejdet med 
TUBA’s målgruppe. I kraft af mit tidligere arbejde med unge er jeg bekendt med mange af de personlige og sociale 
udfordringer, der er forbundet med et ungdomsliv, også når der har været tale om en svær, belastet barndom. 
I vil derfor opleve, at jeg er god til at møde de unge i øjenhøjde og få etableret et gensidigt samarbejde, både indivi-
duelt og i grupper, hvor de unges mål, ønsker og behov er det retningsgivende for forløbene. På den måde skabes 
der et frirum, hvor de unge føler sig set og forstået og, ligeså vigtigt, er aktive medspillere i den terapeutiske proces.

Samtalen læger og åbner op for nye fremtidsperspektiver
Udover at behandle fortiden og nutiden har samtalen den vigtige egenskab at kunne pege ind i fremtiden. 
Jeg vil være med til at sikre, at de unge, der kommer i TUBA Vordingborg og Stevns, tør have drømme for 
fremtiden og tør gå efter dem. Med mit kendskab til målgruppen, misbrugsproblematikker og lokalområdet 
har jeg øje for kompleksiteten i den enkelte unges situation og vil derfor kunne hjælpe de unge med at forstå 
og håndtere egne udfordringer, frigøre sig fra negative og pacificerende følelser og herigennem opnå en 
styrket følelse af berettigelse og autonomi.

Konkrete erfaringer med psykologiske evalueringer
Kun ved at blive klogere på, hvordan det er at vokse op i en familie med misbrug kan der gribes tidligere ind og 
udvikles forebyggende tiltag. Her gør TUBA et vigtigt stykke arbejde ved både at videreformidle eksisterende 
viden og producere ny. Disse opgaver vil jeg tilgå med stor interesse og ihærdighed – både i rollen som under-
viser og i anvendelsen af FIT. Jeg vil bl.a. kunne trække på erfaring fra min seneste ansættelse i Kompetence-
Psykologerne, hvor jeg var med til at udvikle og evaluere vores indsatser i forhold til borgerens oplevelse af 
indsatsens effekt og samarbejdet med psykologen.

Som jeres nye kollega vil jeg være med til at sørge for, at TUBA forbliver en vedkommende, tilgængelig og 
innovativ platform, hvor de unges tarv er i centrum.

Jeg glæder mig til at høre fra jer og ser frem til en uddybende samtale.

De bedste hilsner

A

I

D

A
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Jobsøgningshjulet
Her kan MA hjælpe 
dig i processen

• Kort intro
• Spørgsmål fra arbejdsgiver
• Spørgsmål til virksomheden

• Opfordret
• Uopfordret
• Netværk
• LinkedIn

Har du forberedt dig på ...

Er dit materiale
målrettet?

Bruger du alle 
søgemetoder?

Kompetencer

Jobtyper

Research om
jobmarked

Søgemetoder

Cv og 
ansøgning

Jobsamtalen
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• Faglighed
• Personlighed

• Og har du en plan B?

Kend din ...

Kender du dine 
primære ønsker?

Kender du dine 
kilder til research?

Kompetencer

Jobtyper

Research om
jobmarked

Søgemetoder

Cv og 
ansøgning

Jobsamtalen
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3. Spredehagl 
eller kikkertsigte?
Hvordan rammer jeg med 
en uopfordret ansøgning?

5 researchkneb, du skal kende

5 ting, MA ved, kan bringe dig tættere på jobbet5 dogmer, vi kan aflive

1  Du skal ikke bede om et arbejde. Du skal indhente viden til brug for din jobsøgning.

2 Ansatte vil som regel gerne være ressourcepersoner for dig. Ved fx at fortælle  
dig om branchen, arbejdsopgaver, udfordringer, andre kontakter, hvad mangler  
jeg af kompetencer. Det koster et kaffemøde.

3 Research is the King! Alle kneb gælder for at få alt relevant viden om  
virksomheden, du har i kikkerten.

4 Når du har al din viden på plads og ved, hvad du kan tilbyde virksomheden,  
skal din ansøgning være ultrakort. Henvis dem til dit cv på LinkedIn.

5 Du får brug for timing og sikkert også lidt held. Timingen kan du delvist selv  
styre gennem din research, fordi du fx har spottet en virksomhed i vækst,  
en kommende fusion, et behov for fundraising, ny lovgivning, mulige 

 fondsmidler, et kommunalvalg.

1  På studiet var du god til analyse og research. Fortsæt blot! Spot de interessante virk-
somheder med værktøjer, du har lige ved hånden: avisernes finanssektioner, Gazelle-

 listen, Web-Direct, TV2 Finans, Eksportrådet, Dansk Erhverv, Dansk Industri.

2 Du kan pitche din viden fra dit speciale eller din ph.d. Du har ny viden, du kan  
bringe i spil. Du er eksperten, der kan stille virksomhedernes sult og nysgerrighed.

3 Når du ringer, skal du have din historie parat. Hvad vil du konkret spørge om?  
Vil du have et kaffemøde? Vil du inspirere med din specialviden?

4 Brug dit netværk: Undersøg dem du kender 
 på LinkedIn, dine studiekammerater, 
 virksomheder, tidligere kolleger (fra fx 
 dit studiejob), din familie og omgangskreds.

5 Modtageren har ikke sat personale 
 af til at håndtere din henvendelse. 
 Derfor skal du være helt 
 klar i mælet og to the point:  

Hvordan kan du spille ind 
 netop dér med dine erfaringer,  

nye idéer og tiltag?

1  Hvis bare jeg sender tilstrækkeligt mange 
uopfordrede ansøgninger af sted, må jeg 
da ramme plet på et tidspunkt.

2 Det er tilstrækkeligt at sende dem en  
standardansøgning og mit cv. Så kan de 
hive mig frem, når de skal bruge folk.

3 Ringer jeg til 100, får jeg nok 10 samtaler 
og 1 job – på et tidspunkt.

4 Hvis jeg skriver, at jeg har lyst til at  
arbejde hos dem, må det være en god  
motivering for at se nærmere på mig.

5 ”Jeg har ikke erfaring nok!” Ved du det, 
eller er det noget, du tror? Research  
dig frem til det rigtige svar.
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Alt, hvad du gør i din job-
søgningsproces, vil sende 
signaler til arbejdsgiverne om, 
hvordan du vil være som kollega, 
overfor kunder, overfor ledere, 
overfor samarbejdspartnere.

Gør du et godt indtryk, kommer 
det kun positivt tilbage til dig 
– også selv om du ikke får 
stillingen. 

Arbejdsgiveren vil huske dig.

To eksempler på den uopfordrede ansøgning. Du skal altid supplere den med dit cv.

Et godt indtryk

Sådan kan det gøres

Det skal være sjovt at dyrke sport

Det skal være sjovt at dyrke sport, for det ER sjovt! 

Og det er netop det, som jeg synes, at I på I Form er utroligt dygtige til at for-
midle. I formår at inspirere og skabe nogle gode historier om, hvordan sport, 
motion og sundhed bliver en sjov og naturlig del af hverdagen. 

Som tidligere eliteidrætsudøver på landsholdsniveau, der nu blot dyrker sport 
på motionsplan, ved jeg præcis, hvad I taler om og hvem I taler til, og jeg vil 
med stort engagement og drive bidrage til redaktionens arbejde.

Som jobsøgende cand.mag. i dansk og sprogpsykologi kan jeg tilbyde I Form 
4-8 ugers virksomhedspraktik, hvor jeg især kan byde ind med artike-
lskrivning, research, korrektur, ideudvikling til artikler/features, men hvor jeg 
også gerne tager fat, hvor behovet er. 

Min tidligere erfaring med eliteidræt giver mig en særegen indsigt i motion, 
sundhed og velvære, og i samspil med mine faglige kompetencer ser jeg 
muligheden for at bidrage til I Forms daglige arbejde.

Jeg ser meget frem til at høre fra jer, og håber vi kan tale nærmere over en kop 
kaffe i nærmeste fremtid.

I gør jer umage – det gør jeg også

Når vi skal forsikre os mod ulykker og tab af værdigenstande, skal vi forholde os til ting, der er svære at blive 
konfronteret med, for det ER svært at skulle tænke på det ubærlige i at miste sine nærmeste, sit hus eller bil. 

Som forsikringsselskab kræves det derfor, at man kan skabe en nærværende og tillidsskabende kommuni-
kation, som jeg synes, at I hos LB Forsikring er særdeles dygtige til. 

I formår på en og samme tid at kommunikere nærværende og professionelt, som når I f.eks. skriver: 
”Fællesskab giver dig tryghed. Pengene du indbetaler til os, går først og fremmest til at sikre, at du og 
andre medlemmer får hjælp og økonomisk støtte, når for eksempel huset brænder eller vandet fosser 
ned gennem taget”. 

Det er et godt eksempel på, hvordan I skaber troværdighed, nærvær og information på samme tid. 
LB Forsikring er ikke bare en virksomhed med paragraffer og lange forsikringspolicer – man får 
faktisk oplevelsen af, at det er rigtige mennesker, der kan sætte sig ind i kundens ønsker og behov.

Som cand.mag. i dansk og sprogpsykologi er jeg yderst interesseret og trænet i netop denne form for 
kommunikation, hvor indholdet kan være svært at beskrive, men hvor det er ganske nødvendigt for at 
skabe tillid og troværdighed. Kunderne skal tro på, at LB har deres ryg, hvis uventede ulykker forekommer 
– og det tror jeg til gengæld på, at jeg kan bidrage til. 

Jeg har solide erfaringer inden for en bred vifte af skriftlige kommunikationsopgaver fra bl.a. I FORM 
og Børnesagens Fællesråd, hvor jeg har varetaget arbejdsopgaver som nyhedsbreve, kampagnemateriale, 
artikler, hjemmesider og sociale medier, og derfor vil jeg kunne bistå i flere forskellige sammenhænge. 
Det vigtigste for mig er at bidrage til et sted, hvor jeg kan se mig selv, og hvor jeg synes, at virksomheden 
gør sig umage – ligesom jeg selv gør.

Jeg håber, at vi kan tale nærmere over en kop kaffe i nærmeste fremtid.
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4. Passer I sammen?
Du er kommet gennem 
nåleøjet til jobsamtalen

5 ting, du skal forberede 
FØR samtalen

Du er indkaldt til samtale, fordi din kommende 
arbejdsgiver har fundet dine faglige kompetencer 
interessante og nu ønsker at afprøve dem i en 
personlig dialog. At du møder velforberedt til 
en samtale kan være det, der afgør, om du får 
jobbet eller ej. Du fremstår som motiveret og 
velorganiseret for arbejdsgiveren, hvis hun 
kan mærke, at du har sat dig ind i jobbet og 
virksomheden. Din research om virksom-
heden kommer dig nu til gode.

Tænk over at kunne give konkrete eksempler 
og relatere dine svar til virksomheden. Brug 
din kreativitet til at forestille dig, hvordan du 
vil gribe opgaverne an, og hvordan din arbejds-
situation vil være.

Du kan typisk få spørgsmålene, hvad du er god 
til, og hvad du ikke er god til. Hav svar klar til 
begge spørgsmål og vær ærlig. Svarene skal 
kunne føres tilbage til det aktuelle job og ikke 
alt muligt andet. Ingen er perfekt til alt, og 
derfor skal du i stedet signalere, at du kan 
kompensere for de svagere sider. Dit svar skal 
vise, at du har selvindsigt og konkret erfaring. 
Det er måske ikke så meget svaret, som måden 
du svarer på, der vil blive bemærket.

Du skal gøre dig klart, hvilken løn du 
forventer at få. Sæt dig ind i lønniveauet 
gennem din fagforening og dit netværk.

Øv dig med en ven. Tag bruttolisten over 
spørgsmål og gennemfør jobsamtalen.

1

2

3

4

5

5 ting, du skal huske UNDER samtalen

1 2Du skal selvfølgelig møde til sam-
talen til den aftalte tid og gerne 
fem minutter før. Din påklædning 
skal så vidt muligt matche det job, 
du søger. Hellere lidt for pænt tøj 
end det modsatte. Håret skal sidde 
og skægget være veltrimmet 
– hvis du har sådan et. Det er 
vigtigt, at du har gjort dig klart, 
hvad du signalerer eller vil 
signalere med dit udseende.

Du starter med at give hånd og 
præsentere dig selv. Giv et fast 
håndtryk, og sig højt og tydeligt 
dit navn. Det er i orden at være 
nervøs. Er det et problem for dig, 
så få eventuel professionel hjælp. 
Ellers kan det være en idé at 
italesætte det og fx sige: ”Jeg er 
en smule nervøs.” Det er ikke 
noget problem, så længe du får 
sagt det, du gerne vil.

20 sekunder
Du har 20 sekunder til det: Et godt indtryk 
åbner måske for andre muligheder, hvis 
du alligevel ikke får jobbet. 
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Det kan virksomheden 
blandt andet finde på 
at spørge dig om

3 4 5Både arbejdsgiveren og du 
har ansvar for, at samtalen 
fungerer. Det betyder, 
at du skal være med til 
at skabe dialog og holde 
samtalen kørende. Arbejds-
giveren tager initiativet og 
sætter rammen. Indleder 
samtalen og bestemmer, 
hvornår den skal slutte. 

Du skal altid have 
forberedt spørgsmål 
om det, du gerne vil 
vide noget om. Og 
kun det. Det viser 
interesse og mod.

Vær ærlig og taktisk. 
Arbejdsgiverne vil 
altid kunne mærke, 
hvis der er noget, 
man ikke skal røre 
ved.

• Fortæl kort om dig selv!
• Hvorfor vil du gerne arbejde for os?
• Hvordan ser du, at du passer ind hos os 

– hvorfor netop dig?
• Hvad kender du til vores arbejde?
• Hvordan vil du sætte dig ind i det – hvor lang  

tid skal du bruge på at komme op i gear?
• Er der en rød tråd i din karriere?  

Er du tilfreds med den?
• Hvorfor har du skiftet job?
• Hvad har du gjort for at udvikle dig?
• Hvordan er dine samarbejdsevner  

– gerne eksempler?
• Hvordan vil du gribe opgaverne an omkring ... ?
• Er der særlige områder hos os, som du tænker,  

du vil fokusere på?
• Hvad har været din største succes?
• Hvad har været din største fejltagelse – skuffelse?
• Hvordan bruger du dine erfaringer?
• Hvordan har du det med at træffe beslutninger?
• Hvordan vil du beskrive dit temperament?
• Hvad er dine stærke og svage sider i forhold til jobbet?
• Hvordan passer dette job med din familiesituation?
• Er du fleksibel i forhold til rejseaktiviteter?
• Hvis du stopper i dette job om et halvt år,  

hvorfor gør du så det?
• Har du noget lønkrav?
• Hvordan er du at arbejde sammen med?
• Hvilken rolle er du oftest i i grupper?
• Hvorfor skal vi vælge dig?
• Hvad er dine forventninger til din leder?
• Hvilke kompetencer vil du gerne udvikle?
• Hvad var du glad for ved dit tidligere job?
• Hvordan arbejder du under pres? Bliver du let stresset?
• Hvad laver du i din fritid?
• Hvor ser du dig selv om tre år?
• Har du spørgsmål til os?

Fik du afslag?
Ring og spørg, hvad 
du kan gøre bedre.
Hvad havde kandi-
daten, I valgte, som 
jeg ikke havde?

Kroppen taler
Til jobsamtalen taler du med dit kropssprog.

7%

55%38%
Krops-
sprog

Indhold

Stemme
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5. Netværk or notwork 
Hvornår brugte du sidst LinkedIn?

5 gratis Quick Wins 5 grunde til, at du bør arbejde 
professionelt med LinkedIn

1 Opdater din LinkedIn-profil med foto og content.  
Du er på et professionelt netværk, ikke Facebook.

2 Gennemtrawl dit eget netværk og deres kontakters netværk:
 Er der interessante åbninger? Det er ofte 2. eller 3. led,  

som er adgangsgivende, sjældent 1. led.

3 Send invitationer ud til relevante personer, der arbejder  
med det, du gerne vil. Inviter dig selv til kaffeaftale hos  
dem eller på café.

4 Hold øje med gå-hjem-møder eller morgenbriefinger  
indenfor de felter, som har din interesse. Deltag for  
både at få ny viden og møde kendte og nye mennesker.

5 Se på dine meritter: Hvor er du specialist? Hvad har du  
skrevet speciale/ph.d. om? Kan din specialkompetence 

 eller nicheindsigt bringes i spil over for nye målgrupper?

1 LinkedIn er netdating for virksomheder. 88 procent af alle 
ledere har en profil. 64 procent bruger det til rekruttering. 
Nogle afsætter sit digitale aftryk på mulige kandidater  
– og afventer reaktion fra dig.

2 Mange har bare lagt sin profil ud og sagt ja til en masse  
connections. Men derfra ved de ikke, hvad de så skal gøre. 
Meld dig ikke ind i den flok. Der er 1,8 millioner profiler 
alene i Danmark.

3 Arbejd professionelt med dit cv. Så kan du henvise til det på 
LinkedIn. Er du kommet med i opløbet, vil virksomhederne 
google dig og finde dig på LinkedIn – og se dit eget netværk.

4 Få taget et professionelt profilbillede. Arbejd med din profils 
headline. Tænk tweet, tænk fremad, tænk jobønske.

5 Brug LinkedIn som virksomhedsdatabase. Find dem eller 
find den branche, du er interesseret i. Se om I har fælles 
forbindelser. Brug dem som en første indgang uopfordret. 
Eller brug det som research inden jobsamtalen.

Netværk virker!
Mere end halvdelen af MA’s 
medlemmer får job ved at søge 
et opslået job. Hver tredje får 
job via netværk, kontakt af/
til virksomheden eller anden 
networking.
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Sæt fokus på din personlige fortælling

Hvem af disse får du lyst til at kontakte?
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Soffi er it-uddannet 
og bemærkede
 et besøg på sin 
LinkedIn. Op-
dyrkede kontakten, 
fik et kaffemøde
 – og blev ansat.

Pil er etnolog og 
bad om et kaffe-
møde hos 10-15 
potentielle arbejds-
pladser. Alle havde 
fem minutter
til det. Nummer 
to møde gav job.

Trine delte sit cv med 
baggrund i medie-
videnskab ud i den 
morgentravle elevator 
på stationen. Da hun 
tjekkede sin mail, var 
der allerede kommet 
fem henvendelser fra 
folk, der havde mødt 
hende i elevatoren 
eller havde hørt om 
hendes bedrift via 
nogen, de kendte.

Lars begyndte at 
arbejde aktivt og 
professionelt med 
sin LinkedIn som 
cand.scient. På to 
måneder fik han 
20 nye kontakter. 
Og hans profil-
visninger steg 
voldsomt.

Playmaker | ser muligheder, samler  
ressourcerne og sætter nye initiativer  
i gang for at sikre din virksomhed  
en plads i superligaen

Brobygger | sikrer det optimale sam- 
spil mellem forskellige fagligheder,  
afdelinger og kulturer og bygger bro  
mellem din virksomhed og dine kunder 

Samskaber | inddrager de relevante  
parter og skaber det gode samspil,  
når der skal udvikles nye velfærds-
løsninger eller tilpassede produkter

Tovholder | skaber overblik, samler 
trådene, formidler pointerne, tager  
hånd om detaljerne og sikrer, at du  
leverer til tiden og i høj kvalitet 

Integrator | fremmer forståelse og accept  
og formidler en dialog mellem aktører,  
organisationer og kulturer, der sikrer 
varige resultater og frugtbare forbindelser

Sundhedsaccelerator | spotter muligheder 
for nye sundhedsindsatser eller forbed- 
ring af eksisterende og sikrer oplysning, 
implementering og evaluering

Miljøbooster | sørger for, at din virksom-
hed - eller den natur, der omgiver dig – er 
i balance med gældende miljøkrav og en 
ansvarlig forvaltning af jordens ressourcer 

Kvalitetshaj | vender alle sten, analyserer 
alle muligheder og sikrer, at din virksom-
hed træffer beslutninger på det bedst 
mulige grundlag 

Kommunikator | sikrer at dine budskaber 
når dine målgrupper i rette tid, på den 
rigtige måde og med et resultat, der  
giver plusser på bundlinjen 

6. Hvordan kan du skabe værdi?
... og kan du tænke større?
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Anne er cand.pæd.
og tog med MA 
til Folkemødet på 
Bornholm med titlen 
’samskaber’. Hendes 
visitkort var teaseren, 
der gav hul igennem 
til kontakter og 
netværk.

Annette tog med 
MA-bussen fra 
København til 
Kalundborg. Så 
hvordan Novo 
Nordisk laver 
insulin og jobdatede. 
Hun havde slet ikke 
forestillet sig, at det 
var et job i produk-
tionen, hun som 
biokemiker skulle 
bestride. Men det 
blev det.

Peter brød ledig-
hedens isolation 
ved at spørge om 
et ledigt skrive-
bord i en kommu-
nikationsvirksom-
hed. Her skrev han 
ansøgninger og spiste 
frokost med de øvrige 
ansatte. Jobsøgning-
en kom til at ligne et 
rigtigt arbejde.

Tina var havnet 
på den forkerte 
hylde som syge-
plejerske med 
en master oveni. 
Hun tog på vel-
færdsteknologi-
messe med MA 
og fik øjnene 
op for andre 
jobmuligheder.

Vækstfremmer | giver din virksomhed 
en højere kundetilfredshed og et større 
plus på bundlinjen. Statistikken viser,  
at akademikere skaber vækst i små  
og mellemstore virksomheder 

Disruptor | bryder med vanetænkning-
en og finder banebrydende løsninger  
og ubetrådte stier i et stadigt mere  
kompliceret konkurrencelandskab

Analytiker | skaber overblik i en 
verden, hvor det ikke er informationer 
men struktureret viden, der mangler 

Innovatør | tager afsæt i dine kunders 
behov, ser på procedurer og kommuni- 
kation i din virksomhed med nye øjne 
og giver dig løsninger, der peger ind i 
fremtiden

Resesarcher | har en dyb faglig viden og 
følger med i, hvad der sker inden for sit 
felt, så din virksomhed får det bedste 
grundlag for beslutning og udvikling 

Urban gardener | hjælper med at 
omdanne byens grønne områder og 
uddanne beboerne, så bæredygtige 
fødevarer får den kortest mulige  
vej fra jord til bord

6. Hvordan kan du skabe værdi?
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MA – København
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
70 20 39 71

MA – Odense
Slotsgade 21B, 4.sal
5000 Odense C 
70 20 39 71 
 

MA – Aarhus
Åboulevarden 23, 2. sal
8000 Aarhus C
70 20 39 71

MA – Aalborg
Østerågade 19, 3. sal
9000 Aalborg
70 20 39 71

ma-kasse.dk

Vi kender dig 
Forvent at blive genkendt i MA, hvis du har en baggrund inden for humaniora, naturvidenskab,  
samfundsvidenskab, it, kommunikation, sundhed og pædagogik. Hvad enten du er nyuddannet, 
lønmodtager, freelancer, projektansat - eller måske driver din egen virksomhed. 

MA’s ekspertise er at rådgive netop dig. Forvent at blive guidet gennem dagpengejunglen,  
så du får den økonomiske støtte, du har krav på, hvis du bliver ledig. Og forvent inspirerende  
sparring og rådgivning, så du finder vejen til dit nye job. 

Velkommen.

F
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