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Beskriv dine kompetencer 
Udfyld skemaet med de kompetencer du har med dig, og dem som du gerne vil tilegne dig. Her er det vigtigt, at du er realistisk, så 

jobbet bliver overkommeligt at opnå inden for en overskuelig fremtid. Tænk også over, om der er nogle personlige egenskaber, du 

ønsker at styrke eller dæmpe eller som kan være en fordel, at du lærer at skrue op og ned for. Dem kan du også arbejde helt 

målrettet med ligesom med din faglige udvikling. 

 
Mine faglige 

kompetencer 

Mine personlige 

kompetencer 

Opgaver jeg føler 

mig stærk i 

Opgaver jeg gerne vil 

blive bedre til 

Opgaver jeg helst vil 

arbejde med 

Opgaver jeg helst 

ikke vil arbejde med 

(ikke kan) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



4 
 

Eksempler på kompetencer 
 

Faglige kompetencer Personlige kompetencer 

Eventkoordinering Udadvendt 

Sociale medier: Oprettelse af virksomhedssider Åben 

Tekstforfatning Ærlig 

Grafisk arbejde Stille/rolig 

Skriftlig kommunikation/formidling Glad 

Telefonpasning Imødekommende 

Receptionistopgaver Resultatorienteret 

Kundebetjening Struktureret 

Truckkørsel Grundig 

Pluk og pakke (lager) Effektiv 

Printlodning Kvalitetsbevidst 

Rengøring Kundeserviceminded 

Snedkerarbejde Tillidsvækkende 

Blindskrift Analytisk 

Tegnsprog Energisk 

Tekstforfatter Målrettet 

Bogføring Ambitiøs 

Montagearbejde Hjælpsom 

Taxakørsel Omsorgsfuld 
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Sådan kan du finde frem til at sætte ord på dine kompetencer 
 

Jobkompas:  Stillingsbetegnelser mv.  https://www.ug.dk/vaerktoej/jobkompasset/ 

Jobbarometer: Gode vs. mindre gode jobmuligheder https://star.dk/viden-og-tal/udvikling-paa-arbejdsmarkedet/det-lokale-

jobbarometer/rar-sydjylland/ 

  

Fagligt/på arbejde Personligt/privat 

Hvilke opgaver udførte du i dit forrige job? 

Beskriv dem for en person, som ikke er inden for branchen. 

Hvordan vil dine venner karakterisere dig? 

 

Hvilken opgave udførte du bedst / er mest stolt over? Hvilke 3 positive ting vil din familie sige om dig 

Hvad gjorde du, som gav det gode resultat? Hvilke opgaver gør dig glad derhjemme? 

 

Hvilke projekter har du været involveret i? 

 

Har du en særlig hobby/interesse – hvilken? 

Hvad var din rolle i gruppen? Hvad kendetegner dig som privatperson? 

Hvad vil dine kolleger svarer, hvis de bliver spurgt om: 

1. Hvordan du arbejder? 

2. Hvordan du er som kollega? 

 

Hvis jeg spørger din chef…? 

 

 

Hvilke resultater har du skabt/eller mål/delmål opnået? 

 

 

Beskriv afdelingen da du startede, og da du sluttede: 

Hvordan havde du påvirket den? 

 

 

Hvilke opgaver synes du var de sjoveste at arbejde med? 

 

 

Hvis du kun fik mulighed for at oplære din afløser – hvilke (3) 

områder vil du så oplære ham/hende i? 

 

https://www.ug.dk/vaerktoej/jobkompasset/
https://star.dk/viden-og-tal/udvikling-paa-arbejdsmarkedet/det-lokale-jobbarometer/rar-sydjylland/
https://star.dk/viden-og-tal/udvikling-paa-arbejdsmarkedet/det-lokale-jobbarometer/rar-sydjylland/
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Beskriv dine jobmål/jobønsker 
Beskriv i nedenstående skema, hvilke områder og opgaver, du kunne tænke dig at arbejde med. 

 

 1. prioritet: Drømmejobbet 2. prioritet: De gode og acceptable job 3. prioritet: ”Smør på 

brødet”-job 

Jobfunktioner 
F.eks. 

• Hvilke opgaver vil du gerne, 

at jobbet indeholder? 

 

• Hvilke jobtyper er du i stand 

til at varetage med dine 

nuværende kompetencer 

(tag udgangspunkt i din 

kompetenceprofil) 

 

• Har du særlige krav til 

arbejdstider? 

 

   

Stillingsbetegnelse 
F.eks. 

• Kontormedarbejder 

• Marketingassistent 

 

 

   

Virksomheder 
Hvilke konkrete virksomheder, 

som tilbyder de arbejdsopgaver, 

kan du se dig selv arbejde hos? 

 

 

Obs! Tænk bredt og gerne flere 

virksomheder/brancher 
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Handlingsplan 
Det er vigtigt, at du nu handler på alt det, du har fundet frem til ovenfor. 

 1. prioritet: Drømmejobbet 2. prioritet: De gode og 

acceptable job 

3. prioritet: ”Smør på brødet”-

job 
Hvilke konkrete 

handlinger skal du sætte 

gang i for at komme 

tættere på dette job? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Husk – tænk anderledes 

end du plejer, og prøv 

noget, som du ikke har 

prøvet før i din 

jobsøgning.  
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Netværksoversigt 

Sådan synliggør du dit netværk 
 

  

 

 

 

  

 

  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

B-netværket 

Relationer du kender. 

F.eks. tidligere kolleger/netværk/foreninger. 

A-netværket 

Dine nære relationer. 

F.eks. familie/venner. 

C-netværket 

Relationer du er forbundet med via dit A- og 

B-netværk, men som du endnu ikke kender. 

Tidligere arbejdsplads 

Netværk Hobbynetværk 

Sport 

Navn 

Navn 

Far/mor 
Familie 

Søskende 
Venner 

Bedste-
forældre Ven X Ven Y 

Chefer 

Kolleger 

Samarbejdspartnere 

Navn 

Navn 

Navn 

A 

Venners 
venner 

Families 
familie 

B 

Kollegers kolleger/venner 

Dit netværks netværk 


