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Som jobsøgende har man en hverdag fuld af ansøgninger der skal skrives og andre 
muligheder der skal undersøges for at finde nye veje til job. Der er mange ensartede 
og uinspirerende opgaver, og man er altid på og har aldrig fri fra sit ”arbejde” som 
jobsøgende, så hvordan bevarer man gejsten, energien og optimismen og sikrer sig at 
man ikke brænder ud, men brænder igennem?

Sæt dig mål og tal med andre jobsøgende
Som mange andre uden faste arbejdstider handler det om at sætte grænser og opstille mål for sig 
selv og definere hvornår man vil holde fri. Hvis man sørger for at have et klart og konkret mål for 
hvad man gerne vil nå hver enkelt dag, er det meget lettere at tillade sig at koble af og holde fri 
med god samvittighed når målet er nået. Samtidig giver det en positiv følelse af succes og at have 
opnået noget når man opfylder sine egne målsætninger – store som små – og dermed også mere 
gejst til at knokle videre næste dag.

Desuden er det også en god idé ind imellem at tilbringe tid sammen med andre der er i samme 
båd da de oplever mange af de samme udfordringer og problemstillinger som dig selv og bedre 
kan forstå og sætte sig ind i din situation end din familie og venner. Du kan bl.a. møde ligesindede 
til vejledningsmøder i A-kassen og andre arrangementer for jobsøgende, og du kan også opsøge 
fællesskabet gennem jobsøgningsnetværk og LinkedIn-grupper.

Find det positive mindset frem og fortæl dit netværk hvad du søger
En ting som plager mange ledige, er når man møder nye mennesker som spørger hvad man arbejder 
med. Hvis man blot sukker og siger at man er arbejdsløs, så er det svært at føre samtalen videre, og 
det bliver hurtigt til en dårlig oplevelse. I stedet kan man vælge at arbejde med et positivt mindset 
og fortælle hvad man gerne vil arbejde med, hvad ens kernekompetencer er og at man meget 
gerne vil høre hvis vedkommende får kendskab til en mulighed. På den måde får man modparten 
til at tænke over om der er nogen i hans eller hendes netværk der måske kunne hjælpe, og man får 
sig selv placeret som top-of-mind i vedkommendes bevidsthed.

Man ved aldrig hvor den næste mulighed kommer fra – det kunne jo være at lige præcis 
den person du taler med i dag får kendskab til en spændende og relevant jobmulighed 
for dig i næste uge, og så er det med at sørge for at de husker dig og ved hvad du søger. 
Sæt ikke begrænsninger på hvem der kan hjælpe dig, og tro ikke at alle andre er dine modstandere 
i din jobsøgning, men betragt hvert nyt menneske du møder som en mulighed for at få udvidet dit 
netværk og få positioneret dig selv som top-of-mind hos vedkommende – bare du forklarer konkret 
hvilke muligheder du er på jagt efter, så er der stor sandsynlighed for at de fleste gerne vil hjælpe 
dig hvis de kan.
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Find motivationen, vær original og gør det sjovt
Når man har skrevet 117 ansøgninger og modtaget 117 afslag, kan det godt være svært at bevare 
troen på at man får succes med nummer 118. Nøglen til at brænde igennem i sin ansøgning er i høj 
grad at kunne beskrive sin motivation for at søge netop dét job, men når man som ledig er forpligtet 
til at søge et vist antal job, kan man naturligvis ikke være lige motiveret i forhold til dem alle. Hvis du 
sidder med en jobannonce som ikke skiller sig særligt ud fra de fleste andre, hvad kan du så gøre for 
alligevel at brænde igennem med din motivation for at søge stillingen?

Du kan ringe til kontaktpersonen i jobopslaget og bede vedkommende fortælle lidt yderligere om 
stillingen, de vigtigste arbejdsopgaver, og hvad der skal til for at blive en succes i jobbet. Spørg også 
gerne ind til virksomheden generelt, så du kan danne dig et indtryk af hvad det er for en arbejdsplads. 
Derudover kan du undersøge om der er nogen i dit netværk som kender virksomheden indefra. En 
LinkedIn-søgning kan afsløre om nogen i dit netværk arbejder i virksomheden, eller kender nogen der 
gør, og du kan også vælge at spørge bredt om nogen har en eller anden erfaring med virksomheden. 
Det kan alt sammen bidrage til at du kan danne dig et bedre billede af hvad det er for en arbejdsplads, 
hvilket du kan tage udgangspunkt i når du skal fortælle om motivationen for at søge jobbet.

For at skille sig ud fra mængden og brænde igennem kan det også anbefales at prøve at være original på 
den ene eller den anden måde – lav en ansøgning der ikke ligner alle andres, eller giv virksomheden noget 
ekstra med, som de måske ikke havde forventet. Som oftest er de lidt anderledes og skæve ansøgninger 
også dem der er sjovest og lave, og det kan i sig selv give ekstra gejst og energi til din jobsøgning. 


