
 

 

- hvor er mit job? 

"At finde sit ønskejob, at skulle søge et nyt job i 

det hele taget - "er det hårdeste job, der findes"! 

 

Mange anser det for en relativt nem ting at skulle søge 

nyt job. Indtil de har prøvet at modtage det første 

afslag. Så syntes intet mere besværligt eller frustre-

rende - end at skulle søge job i en verden, hvor der 

ikke syntes at være job at få, og hvor konkurrencen 

føles uendelig stor. 

 

Det handler ikke om at "skulle tage sig sammen" - det 

handler om viden. Viden om én selv, hvem er du 

egentlig, og hvilke værdier vil du kæmpe for? Viden 

om jobbet der søges på, viden om hvad dem, der 

læser jobansøgninger virkelig ser på - og sidst, men 

ikke mindst din vilje til at ville nå dine mål. 

 

Vejen til en succesfuld jobansøgning handler om 

sprog, information og formulering, det handler om 

netværk, det handler om at vide, hvem man er, hvad 

man kan, og hvad man vil. 

 
 

- overbevisninger? 

"At være meget sikker på noget - kan vise sig at 

være det, der begrænser en mest i jobsøgnin-

gen" 

 

Overbevisninger er de grundlæggende regler, vi lever 

efter, og som styrer vores tanker og adfærd. De er 

vores filter i forhold til verdenen, som vi oplever den. 

De er ikke baseret på fakta, men vi agerer, som om de 

var. 

 

Med en Coach ved din side i kampen for et nyt job, 

bliver dine overbevisninger udfordret og vendt til din 

fordel. Dit regelsæt bliver opdateret og strømlinet til 

lige netop den situation, du ønsker at opnå. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- personlig Coach? 

"Der er tale om en individuel koncentreret ind-

sats, hvor der bliver sat fokus på alle aspekter i 

jobsøgningen " 

 

Allerede fra din første coachsession oplever du et øget 

fokus og ny bevidsthed omkring dine muligheder. Din 

personlighed kortlægges og sammenholdes med dine 

mål og ønsker. 

 

At have en personlig Coach i jobsøgningen, betyder at 

dit indblik og din forståelse for jobsøgningens mange 

aspekter øges til et niveau, hvor du bliver selvsikker i 

din søgning og meget bevidst om lige netop dine 

muligheder. 

 

Du får dit præsentationsmateriale justeret til i forhold 

til de forventninger som en moderne rekrutterings-

medarbejder har til en ansøgning. 

 

 

 

Ved at arbejde med sit livshjul - afdækkes hvilke værdier man 

virkelig vil kæmpe for. 



 

 

-indhold 
Coachklinikken tilbyder dig assistance i din jobsøgning 

og opdeler forløbet i moduler, så du selv kan bestem-

me "hvor langt du vil gå". 

 

Modul 1: 

 Personlighedsanalyse 

Med efterfølgende analyse og tilbagemelding. 

Du får et bedre kendskab til, hvordan og hvorfor 

du reagerer, som du gør, ligesom du får en 

forståelse for, hvilket indtryk du gør på andre. 

 

 Værdiafklaring 

Værdiafklaring giver dig værktøjet til at vælge 

mellem dine interesser og afstemme dine 

forventninger til dig selv. 

 

Modul 1 varighed: 

2 coachsessions á 2 timer 

(med 1 uges mellemrum mellem sessions) 

Pris.: kr. 2.560,- inkl. moms. 

 

 

Modul 2: 

 Optimering af præsentationsmateriale 

- introduktion til EFG (egne Egenskaber og hvilke 

Fordele disse giver samt hvilken Gevinst man kan 

tilbyde virksomheden). 

 

- optimering af CV 

- optimering af jobansøgning 

 

 Elevatortalen 

Elevatortalen som gør dig i stand til at sælge dig 

selv på under 2 minutter. 

 

Modul 2 varighed: 

2 coachsessions á 1 time 

(med 1 uges mellemrum mellem sessions) 

Pris.: kr. 1.280,- inkl. moms. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modul 3: 

 Introduktion til virksomheder 

Med baggrund i dit CV og dine fastsatte mål, 

kontaktes virksomhederne for en jobsamtale. 

(Uopfordrede ansøgninger) 

 

Modul 3 varighed: 

Individuelt afstemt 

Pris.: tilbud 

 

 

 

 

 

 

 

Ring til din JobCoach: 

Din JobCoach står til rådighed med svar på 

små som store spørgsmål også uden for 

coachsamtalerne. 

 


