
Bevar gejsten og energien i din joBsøgning!
- hvordan du brænder igennem inden du brænder ud

JOBBET ER MIT!



FIND DET POSITIVE MINDSET FREM OG FORTÆL 
DIT NETVÆRK HVAD DU SØGER 

Drop offerrollen og undskyldningerne når nogen 
spørger hvad du arbejder med  - find i stedet smilet 
frem og fortæl hvad du gerne vil og hvad du kan. 
Dit netværk skal vide at du er jobsøgende, og det 
gør de kun hvis du fortæller dem det og fortæller 
hvilke muligheder du leder efter og arbejder for 
at placere dig 
selv øverst 
i deres 
bevidsthed. 
Langt de 
fleste du 
møder 
vil gerne 
hjælp dig, 
bare de 
ved præcis 
hvad du søger.

 9 Bevar en positiv indstilling
 9 Fortæl om dine jobønsker og   

kernekompetencer
 9 Fortæl dit netværk at du er jobsøgende
 9 Placer dig selv som top-of-mind i deres 
bevidsthed

 9 Sæt ikke begrænsninger på hvem der kan 
hjælpe dig

 9 Udvid dit netværk – nye mennesker giver nye 
muligheder

SÆT DIG MÅL OG TAL MED ANDRE JOBSØGENDE

Det er nemmere at finde gejst og energi 
i hverdagen, hvis du føler at du udretter 
noget - derfor er det vigtigt at du 
opstiller små målsætninger for dig selv 
hver dag, så du kan sætte punktum og 
holde fri med god samvittighed når der 
er sat flueben ud for målsætningen.
Du skal også ud blandt andre jobsøgere 
– din familie og venner kan ikke altid 
sætte sig ind i din situation, så opsøg 
ligesindede til arrangementer, møder og 
jobsøgningsnetværk.

 9 Sæt mål for hvad du vil nå hver dag
 9 Definer hvornår du holder fri, og overhold det
 9 Vær sammen med andre jobsøgere
 9 Tag til arrangementer og dyrk dit netværk

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?



FIND MOTIVATIONEN, VÆR ORIGINAL 
OG GØR DET SJOVT 

Det kan være svært at motivere sig fuldt ud til den næste 
ansøgning oven på en lang stribe afslag, men det skal du 
for at komme i betragtning til jobbet. Ligger motivationen 
ikke lige til højrebenet, så søg noget ekstra information om 
virksomheden gennem dit netværk og ring og hør nærmere 
om jobbet. 
Du kan bruge Jobindex til bl.a. at se virksomhedens 
tidligere jobannoncer og få statistik over hvor og inden for 
hvilke jobkategorier de har søgt nye medarbejdere ved at 
klikke ind på virksomhedens profil på Jobindex.dk.  
Du kan også skille dig ud ved at lave en ansøgning som 
ikke ligner alle andres, og hvor du giver virksomheden lidt 
ekstra som de ikke havde regnet med.

 9 Brænd igennem med din motivation
 9 Ring og spørg til jobbet og virksomheden
 9 Spørg dit netværk om virksomheden og tjek Jobindex
 9 Se hvordan du er connected til virksomheden på

LinkedIn
 9 Vær original og lav en sjov ansøgning

 
Efter inspiration fra forfatter og 
foredragholder Carina Heckscher
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