QUICKGUIDE HVIS DU HAR TRAVLT
Stilling:

Dato/Tid:

Deltagere:

”Fortæl om dig selv” (3.-10. Minuter)

Hvorfor skal I ansætte mig?

Med udgangspunkt i stillingsopslagets vigtigste
krav/behov, fortæl hvordan du matcher jobbet /
opgaverne / virksomheden – fokus på virksomhedens
udbytte.
•
Erhvervserfaring
•

Uddannelse

•

Primære faglige og personlige kompetencer

•

Motivation i forhold til jobbet

-

Motivation
•

Hvorfor søger du jobbet?

•

Hvorfor denne virksomhed?

•

Hvad er dine ambitioner?

•

Andet

-

•

Jeg har brancheerfaring

•

MOTIVATION – Jeg vil det her!

•

Vi er et fagligt match

•

Vi er et personligt match

•

Hvad kan adskille dig fra andre kandidater
(den lille smule ekstra/flødeskum)

-

Kernekompetencer
Mine vigtigste kvalifikationer (fagligt, erfaringsmæssigt
og personligt i forhold til jobbet)
Hvad bringer du med faglige:
Hvad bringer du med personlige:
-

Succeshistorier
Forbered mindst 5 succeshistorier, der matcher krav og
opgaver virksomheden skal have løst?
Brug STAR-modellen:
•

Situationen – hvad skete der?

•

Task - hvad indebar ogaven?

•

Action - hvad gjorde du?

•

Result – hvad var resultatet?

De
svære spørgsmål – vær forberedt på dem
•

Hvorfor er du opsagt?

•

Hvorfor er du ledig?

•

Hvorfor har du huller i dit CV?

•

Hvad er årsagen til dine hyppige jobskifte?

•

Hvad forventer du i løn?

•

Hvad er dine svage sider?

•

Andre faktorer – så som stres, sygdom etc.

-

Spørgsmål til virksomheden
•

Uddybende spørgsmål i fht.

Styrker/svagheder (faglige/personlige)
Find dine styrker og svagheder – brug medaljeteknikken:
Se dine svagheder som bagsiden af medaljen, hvor
forsiden er de styrker du har skrevet i ansøgningen.
+/+/+/+/+/+/-

Svar på de svære spørgsmål
-

Afslutning
•

Er der noget ved min profil, som I er i tvivl om i
forhold til jobbet?

opgaverne/stillingen
•

Afdelingens mål planer og fremtidsudsigter?

•

Tak for en god samtale

•

Hvad er afdelingens største udfordring?

•

Hvordan er det videre forløb?

•

Succeskriterier – hvad bliver jeg målt på?

•

Jeg glæder mig til at høre fra jer.

