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Sådan omsætter du din teori, viden og erfaring i praksis 
DU FINDER SKABELONEN PÅ SIDE 2 

 

Har du svært at fortælle og vise virksomhederne, hvad du har at byde på, så hjælper dette værktøj med 

at blive konkret. 

 

Det bliver lettere at arbejde skabelonen, når du har styr på dine faglige og personlige kompetencer. Det 

hjælper dig nemlig til at vide, hvad du står for, hvad du gerne vil arbejde med, er dygtig til og hvilke 

konkrete værktøjer, du har i din værktøjskasse. 

 

Kender du ikke kompetenceprofilværktøjet så send en mail til ragini@jobtimize.dk med teksten 

”Kompetencer” i emnefeltet. Så sender jeg dig kompetenceprofilværktøjet helt gratis. 

Eller hent det HER 

 

 

Spørgsmål og rådgivning 

Ønsker du min praktiske hjælp, eller har du spørgsmål vedr. din jobsøgning, er du velkommen til at 

kontakte mig eller læse mere om, hvad jeg kan tilbyde. 

Kontakt mig på: 

Ragini@jobtimize.dk 

Telefon: 30 31 00 90   

www.jobtimize.dk 

 

 

 

 

 

Din personlige rådgiver i 

håndgribelig og målrettet jobsøgning 

 

 

  

mailto:ragini@jobtimize.dk
https://jobtimize.dk/wp-content/uploads/2020/04/Kompetenceprofil.pdf
mailto:Ragini@jobtimize.dk
http://www.jobtimize.dk/
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SKABELON 

Sådan anvender du skabelonen: 

Tag udgangspunkt i det job, du søger – opslået eller uopfordret, du bestemmer. Start med at skrive 2-4 

områder i jobbet ned (opslaget), som du virkelig brænder for og ved, du er god til. Herefter stiller du 

dig selv spørgsmålene, som er listet op nedenfor. 

 

1. Hvilke fordele er der ved at ansætte mig? 

 

Fordel 1: 

 

Fordel 2: 

 

Fordel 3: 

 

Fortsæt selv… 

 

Eksempel: Fordelen ved at ansætte mig, er at I får en medarbejder, der gennem, sin relevante erfaring og 

viden kan være med til at sikre jeres organisation en øget synlighed og et stærkere brand. 

 

2. Hvad kan jeg konkret gøre for jer? 

 

1. Jeg kan... 

 

2. Jeg kan... 

 

3. Jeg kan... 

 

Fortsæt selv… 

Eksempel: Helt konkret kan jeg lægge en klar branding-strategi, så I bliver synlige på de rette 

marketingkanaler. Som specialist i e-mail-markedsføring kan jeg varetage opsætning og automation. Jeg 

certificeret i Emotionelle Kundetyper, hvilket betyder, at jeg udvikler skarpe budskaber, der trigger 

modtageren. 

 

3. Hvad betyder det helt konkret for jer? 

1. Det betyder konkret, at: 

2. Det betyder konkret, at: 

3. Det betyder konkret, at: 
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Eksempel: Det betyder, at I øger jeres synlighed og dermed tiltrækker flere af de rette kunder til jeres 

forretning. Ergo, jeg bidrager til en grundlæggende øget bundlinje. 

 

4. Hvordan vil jeg gå til opgaverne? 

 

Jeg vil løse opgave 1 på denne her måde: 

 

Jeg vil løse opgave 2 på denne her måde: 

 

Jeg vil løse opgave 3 på denne her måde: 

 

Fortsæt selv… 

 

Eksempel: 

1. Ved at analysere på markedstendenser 

2. Ved at analysere på resultaterne måle dem op mod vores egne 

3. Heraf kan jeg udarbejde nogle nye koncepter/løsningsforslag til, hvordan vi skaber et endnu stærkere 

brand og derved overhaler konkurrenterne 

 

 

Når du har 4-5 fordele at arbejde ud fra, så får du i sidste ende nogle konkrete emner, som du nu 

kan sælge dig selv ind i jobbet på.  

 

Rollespilsmodellen 

Er du i tvivl om, hvordan du forklarer en virksomhed, hvad du kan tilbyde dem, så kan du f.eks. øve dig 

via et rollespil med en i dit netværk: 

 

1. Bed personen læse stillingsopslaget 

 

2. Bed personen finde 3 områder, som vedkommende ønsker uddybet 

 

3. Din makker stiller dig et spørgsmål (Hvad betyder det? Hvordan vil du løse denne opgave? Hvilket 

udbytte vil det få for virksomheden osv.) 

 

4. Fortæl om tidligere job, hvor du har løst lign. opgaver, hvad gjorde du? 

 

 

Når du kan svare på spørgsmålene, så har du basen for at vise virksomheden: 

 

1. Hvordan du har brugt in viden og erfaring andre steder  

 

2. Hvilke fordele der er ved at ansætte lige netop dig 

 

3. Hvilken konkret værdi du bidrager med (udbytte/resultat) 


