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Fremtidens beskæftigelsesaktører skal orientere sig mod virksomhederne. Over de 
seneste 10-15 år har beskæftigelsessektorens anden aktører udviklet sig til en reel 
sparringspartner for jobcentrene. Anden aktørerne har med stor dygtighed lært at 
forstå, hvordan jobcentrene fungerer - herunder politiske spilleregler i kommunalt regi 
og de lovmæssige bestemmelser, som danner rammerne for jobcentrenes arbejde. 
Anden aktørerne har lært at tale jobcentrenes sprog og opbygget et tilfredsstillende 
samarbejde for begge parter. 

Desværre er forbindelsen til den vigtigste aktør blev forsømt: Virksomhederne. Hvis 
fremtidens beskæftigelsesindsats skal blive så velfungerende som muligt og til gavn 
for både den enkelte borger og samfundet i sin helhed, skal fokus rettes mod virk-
somhederne. Det er virksomhederne, som er nøglen til at få de ledige i beskæftigelse. 
Derfor skal anden aktører lære at anskue virksomhederne som deres primære kunde. 
Det er virksomhedernes sprog, de skal lære at tale, og virksomhedernes behov der 
skal tages udgangspunkt i. 

Det rigtige match
Set fra beskæftigelsesaktørernes perspektiv kræver denne reorientering mod virk-
somhederne, at ærmerne bliver smøget op. For hvordan kan en anden aktør sætte 
virksomhederne i centrum? Det handler om at forstå virksomhederne. Besøg én 
virksomhed ad gangen. Tal med lederne af de forskellige afdelinger. Kortlæg hvilken 
medarbejderprofil, den enkelte leder er på udkig efter. Og så begynd forfra. Der skal 
opbygges et netværk af virksomheder, som har tillid til, at anden aktøren kan finde 
den rette kandidat til jobbet. 

Indledning

Fokus skal rettes 
mod virksomhederne
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Den rette sammensætning af ansøger og virksomhed handler nemlig ikke udelukkende 
om de faglige kvalifikationer. Det sociale aspekt og kemien mellem mennesket og virk-
somheden skal også være på plads. Hvis der er god kemi, kan næsten alting lade sig 
gøre. Men hvis kemien ikke er til stede, er det ligegyldigt, om de faglige kvalifikationer 
og opgaverne passer sammen som hånd i handske. Denne lidt mere udefinerbare fak-
tor skal beskæftigelsesaktørerne have øje for. Vi kalder denne faktor for matchet.    

Råd til ansøgningen 
Hos Indsats har vi fokus på virksomhederne. Vi arbejder konstant for at udvide vores 
netværk af virksomheder, som vi kender og forstår. Virksomheder, som kontakter os, 
når de mangler arbejdskraft. Vi har også fokus på den enkelte borger. Vi forstår, hvad 
borgeren vil og kan, og vi kender mennesket bagved. På den måde er vi altid klar til at 
lave det rigtige match, når muligheden opstår. 

Det er med udgangspunkt i vores kendskab til virksomheder og det rigtige match, 
at vi udgiver denne e-bog. Her giver vi vores ti bedste råd til, hvordan den enkelte 
borger kan målrette sin ansøgning til den enkelte virksomhed. Vi forklarer, hvordan 
borgeren giver det gode førstehåndsindtryk. Og vi præsenterer vores bud på, hvordan 
borgeren kan anskue ansøgningsprocessen på den mest konstruktive måde.

Rigtig god læselyst. 

Kim Georg Brynningsen

Adm. Direktør
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Målret din ansøgning

Nogle gange kan det være fristende at genbruge tidlig-
ere ansøgninger. Du sidder måske med en fornemmelse 
af at have skrevet en rigtigt god ansøgning, og så er det 
en skam, at den kun bliver brugt én gang. 

Der er ikke noget galt i at genbruge enkelte passager og 
formuleringer. Men i virkeligheden skal du målrette hver 
ansøgning til den enkelte virksomhed. Der er nemlig 
ikke to virksomheder, der er ens. Derfor kan den samme 
ansøgning heller ikke lykkes med at fortælle, hvorfor du 
er det helt rigtige match til forskellige virksomheder. 

Hvad du kan byde ind med 
Når du skriver en ansøgning, kan det være en nyttig 
teknik at visualisere, du har fået jobbet. Forestil dig, at 
du allerede er en del af virksomheden, og beskriv, hvor-
dan du kan løse dine opgaver på en rigtigt god måde, 
der hjælper virksomheden. Det er det, som arbejdsgi-
vere vil høre: Hvordan kan du hjælpe dem, og hvad er 
du rigtig god til? 

Du kan kun lave en troværdig og meningsfuld ansøgn-
ing, hvis du kender præcist de opgaver, som virk-
somheden vil have dig til at løse. Derfor skal du være 
grundig med at sætte dig ind i den enkelte virksomhed. 
Kontakt virksomheden og spørg, hvordan de arbejder. 
Herefter kan du skrive en ansøgning, hvor det fremgår 
tydeligt, hvorfor du er den helt rigtige kandidat til 
jobbet. 

[ Tre genveje: ] 

Sæt dig ind i den enkelte 
virksomhed, og forstå, 
hvordan virksomheden 

fungerer.

Visualiser, at du allere-
de har fået jobbet, og 

beskriv, hvordan du kan 
hjælpe virksomheden.

Skriv en fængende over-
skrift, som giver modtag-
eren lyst til at læse hele 

ansøgningen.
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Det skal være 
nemt at danne 
sig et hurtigt 
indtryk af din 

faglige baggrund
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Tilpas dit CV til den 
enkelte jobbeskrivelse

Selvom din erhvervserfaring ikke ændrer sig dag for 
dag, skal du arbejde med forskellige varianter af dit cv. 
Det vil nemlig variere, hvilke dele af din erhvervsfaglige 
baggrund, som virksomhederne er interesseret i. Derfor 
skal du sørge for at tilpasse dit cv til den enkelte an-
søgning.

At tilpasse cv’et handler om at fremhæve de erfaring-
er og kompetencer, du har, som er mest relevante i 
forhold til jobbeskrivelsen. Alle dine andre erfaringer og 
kompetencer skal stadig være en del af cv’et. Men du 
behøver ikke gå i detaljer med at beskrive dem. Vær i 
stedet for grundig med de kvaliteter og erfaringer, du 
tager med dig fra stillinger, som er relevante for den 
virksomhed, du henvender dig til lige nu.

Overskuelig læsning 
Et cv skal være struktureret og let at overskue for 
modtageren. Du kan eksempelvis skrive de vigtigste 
overskrifter med en fed skrifttype, så de bliver nemme 
at få øje på. Men ellers er det en god ide at holde 
udtrykket simpelt og systematisk. På cv’et, såvel som 
i din ansøgning, skal der helst ikke leges med farver, 
tegninger og grafiske illustrationer. Det skal være nemt 
for virksomheden at danne sig et hurtigt indtryk af din 
faglige baggrund. 

Hvis du i perioder har været ledig, sygemeldt eller 
uden for beskæftigelse af en helt tredje grund, skal du 
stå ved det i dit cv. Set fra arbejdsgiverens synspunkt 
er intet mere mistænkeligt end huller i cv’et. Forklar 
hvorfor du var sygemeldt, ledig eller jobsøgende. Det er 
der ingen skam i. 

[ Tre genveje: ] 

Fremhæv de erfaringer og 
kompetencer, som er mest 
relevante for den enkelte 

modtager.

Sørg for, at cv’et er 
struktureret og nemt at 

overskue.

Efterlad ingen huller 
i dit cv.
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Vælg et billede, der 
passer til virksomheden

Når du sender en ansøgning til en virksomhed, skal 
du sørge for at sætte et billede af dig selv på en af 
ansøgningens første sider. De fleste vælger at sætte 
billedet ind på cv’et, da det som regel er første side, 
modtageren læser. Og så er øverste venstre eller højre 
hjørne altid en fornuftig placering.

Du har sandsynligvis mange billeder af dig selv, og 
måske kan du ikke sådan lige gennemskue, hvilket et 
du skal vælge til ansøgningen. Det handler om at finde 
et billede, som matcher virksomhedens identitet. Hvis 
det er en virksomhed, hvor medarbejderne er iklædt 
skjorte og slips, skal du vælge et billede, hvor du selv 
er nogenlunde formelt klædt. I andre tilfælde vil det 
være mere passende med t-shirt og en mere afslappet 
attitude. Det handler om, hvad der passer i forhold til 
den enkelte virksomhed. Du skal være kritisk på dine 
egne vegne. 

Første indtryk 
Gå ind på virksomhedens hjemmeside, og undersøg, 
hvordan medarbejderne bliver præsenteret. Prøv at 
afkode, hvordan stemningen og stilen er på billederne, 
og vælg et billede af dig selv, hvor du passer ind i det 
univers. Hvis det er nødvendigt, må du få taget nogle 
nye billeder af dig selv. 

Det er billedet, som gør det allerførste indtryk på 
modtageren. Det betaler sig at være grundig, og det 
betaler sig at overveje, hvad du gerne vil signalere med 
billedet. Du kan nemlig fortælle noget om dig selv ved 
hjælp af et billede. Du kan signalere til virksomheden, 
hvorfor du kan være en god medarbejder for dem. Og 
det er allerede før, virksomheden har læst et enkelt ord 
af din ansøgning.

[ Tre genveje: ]

Sæt billedet af dig selv 
på ansøgningens cv.

Vælg et billede, hvor du 
matcher virksomhedens 

identitet.

Husk på, at billedet er 
det første indtryk, som 
modtageren får af dig. 
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Pep din ansøgning op 
med en video

Hvis du har mod på at lave noget særligt, kan du op-
tage en kort video af dig selv, som du sender sammen 
med resten af ansøgningen. Video er endnu ikke brudt 
igennem som fast element i jobansøgninger, så du har 
mulighed for at fremhæve dig selv som en person, der 
ikke er bange for at gøre en ekstra indsats og har gode 
tekniske færdigheder. 

Når du optager en video, er der et par tommelfinger-
regler, som er vigtige at huske på. Billede og lyd-
kvaliteten skal være i orden. Du kan sagtens optage 
videoen på din telefon, men der skal være godt med lys 
i lokalet og ingen støj. Hvis du optager videoen uden-
for, skal du være opmærksom på, at vind og blæst kan 
forstyrre lyden.

Kort præsentation af dig selv
Videoen skal ikke vare mere end 30-60 sekunder, så 
det handler om at forberede nogle få budskaber, du vil 
af med. Det kan være en ultrakort præsentation af dig 
selv som medarbejder, og hvad du kan bidrage med 
til virksomheden. Du kan også vælge at tage udgang-
spunkt i erhvervserfaringer og fortælle, hvilke kompe-
tencer du tager med dig fra tidligere arbejdsgivere. 

Det er en god ide at have en fysisk handling, som du 
kan strukturere din præsentation omkring. Det kan ek-
sempelvis være, at du har skrevet tre ord i punktform 
på en tavle, som du opbygger præsentationen omkring. 
Det kan også være nogle fysiske ting, du viser, som 
siger et eller andet om dig som medarbejder. Under alle 
omstændigheder skal du være forberedt på at optage 
videoen flere gange, før du rammer den helt rigtige op-
tagelse. Prøv at få en sjov oplevelse ud af optagelserne, 
for video kræver træning for alle. 

[ Tre genveje: ] 

Optag videoen i et lokale, 
der er godt oplyst og 
uforstyrret af støj.

Forbered en fysisk 
handling, som du kan 

opbygge videoen 
omkring.

 Video kræver træning 
for alle, så lav flere 
optagelser, indtil du 
rammer den rigtige. 
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Forbered din elevatortale 

De fleste jobsamtaler begynder med, at ansøgeren i 
et eller andet omfang skal fortælle, hvorfor han eller 
hun har søgt jobbet, og hvad vedkommende kan gøre 
for virksomheden. Du skal med andre ord finde dit 
‘hvorfor’. Hvorfor har du søgt jobbet? Og hvorfor skal 
virksomheden ansætte lige præcis dig? 

Det her ‘hvorfor’ kaldes også for elevatortalen. Navnet 
stammer fra de cirka 30-40 sekunder, som det tager 
at køre i en elevator fra stueetagen til femte sal. I det 
korte tidsrum skal du være i stand til at overbevise 
virksomheden om, hvorfor du er den helt rigtige kan-
didat til jobbet. Det kan godt være, du har noget tvivl 
omkring dig selv. Sådan vil de fleste ansøgere have det. 
Men til elevatortalen skal du gemme alle de negative 
tanker væk. Her bør du udelukkende fokusere på, hvor-
for du gerne vil have jobbet, og hvorfor virksomheden 
bliver glad for at have ansat dig. 

Familie og venner som publikum 
Træning, træning, træning. Du skal huske, hvad det 
var, du ville sige, og du skal helst være i stand til at 
sige det med en vis overbevisning. Derfor er der kun én 
vej frem: Præsenter din elevatortale overfor så mange 
mennesker som muligt, inden du tager til jobsamtalen. 
Kæreste, familie, venner og hvem det ellers kunne 
være. I starten vil du måske føle dig lidt fjollet, men 
det er en grænse, du hurtigt kommer over. 

Elevatortalen varer ikke mere end 30-40 sekunder, så 
du skal være kort og præcis med dine formuleringer. 
Du skal sørge for at fremstå autentisk over for modtag-
eren. Du skal altså mene det, du står og siger. Og så er 
det vigtigt, at din elevatortale er dialogopbyggende. Du 
skal vise, at du har selvtillid og tror på dig selv. Men du 
skal samtidig være en samarbejdsvillig person, der er 
interesseret i at høre, hvad virksomheden har at sige. 
Du skal give indtryk af at være det helt rigtige match 
for virksomheden.  

[ Tre genveje: ]

Find dit ‘hvorfor’: 
Hvorfor er du interesseret 
i jobbet, og hvorfor skal 
virksomheden ansætte 

dig?

Frem med brystet, 
og gem de negative 

tanker væk.

Træning, træning 
og træning. 
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Du bliver nødt 
til at fokusere 
på de signaler, 
du udsender 
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Fremtoning skal passe 
sammen med virksomheden 

Når du tager til jobsamtale eller virksomhedsbesøg, 
er det vigtigt, at din fysiske fremtoning og udstråling 
passer sammen med virksomheden. Dit kropssprog 
og udseende skal vise, at du er interesseret i virksom-
heden og velforberedt. Hænderne skal op af lommen, 
og ryggen skal være så rank som muligt. Det sender 
altid et godt signal at være smilende og velsoigneret. Et 
fast håndtryk hører også med til et godt første bek-
endtskab. 

Hvis du senere hen bliver ansat af virksomheden, kan 
det sagtens være, at du på et tidspunkt kan antage 
en mere afslappet facon. Når først virksomheden har 
oplevet, at du er en hårdtarbejdende og pligtopfyldende 
medarbejder, vil den næppe bekymre sig om, at du no-
gle gange har hænderne i lommen, når du møder ind. 
Men det specielle ved et førstehåndsindtryk er netop, 
at virksomheden ikke ved noget som helst om dig. De 
ledere, du er til samtale ved, bliver nødt til at fokusere 
på de signaler, du udsender. Derfor er din fremtoning 
afgørende.

På med sikkerhedsskoene
Skal du til samtale hos en lagervirksomhed, vil det 
eksempelvis sende et rigtigt godt signal, hvis du har 
sikkerhedssko på. Også selvom du ikke skal arbejde 
lige præcist denne dag og i virkeligheden ikke har brug 
for sikkerhedssko. Det sender et signal til virksomheden 
om, at du forstår, hvad deres forretning går ud på. 

Og det behøver jo ikke være sikkerhedssko, det drejer 
sig om. Hvis du skal til samtale i en virksomhed, hvor 
medarbejderne er iklædt skjorte og slips, tropper du 
op i skjorte og slips. Hvis du skal til samtale hos en 
fødevarevirksomhed, skal du være særligt opmærksom 
på din personlige hygiejne. Og så videre. Det handler 
om at vise virksomheden, at du passer ind på deres 
arbejdsplads. 

[ Tre genveje: ]

Kropssprog og udseende 
skal vise, at du er inter-
esseret i virksomheden.

Hænderne op af lommen, 
rank ryggen, og sørg for 

at være velsoigneret.

Tag arbejdstøj på, som 
passer til virksomheden. 
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Brug dit netværk

Hvert år skifter flere hundrede tusinde danske arbejd-
spladser hænder uden om jobopslag og ansøgninger. 
Det sker ved, at der opstår en åbning i virksomheden. 
Så er der nogle, der kender nogle. Og i løbet af ingen 
tid bliver en anbefaling til en nyansættelse. Det handler 
om at bruge sit netværk og turde bruge sit netværk. 

Desværre har mange danskere den mentalitet, at man 
helst ikke vil forstyrre folk. Man vil ikke belemre familie, 
venner eller tidligere kolleger med ens jobønske. Det 
er en slags misforstået hensyn. Ligesom du kan have 
brug for dit netværk, når du er på udkig efter et job, så 
vil dit netværk have brug for din hjælp på et andet tid-
spunkt. Det handler om at bruge sit netværk og hjælpe 
den anden vej, når muligheden opstår. 

Dit netværk er større, end du tror
Alle mennesker har et netværk, og langt de fleste 
undervurderer, hvor stort deres netværk i virkeligheden 
er. Det er to generelle tendenser. Når først du sætter 
dig ned og overvejer, hvor mange tidligere kolleger og 
samarbejdspartnere, du har, samt venner og familie, 
så vil der næsten helt sikkert være én, som kan hjælpe 
dig. Det handler bare om at have modet til at samle 
knoglen op og kontakte vedkommende.
   
Fordelen ved at bruge netværket er, at du allerede er 
et skridt foran. Hvis du kan få en tidligere kollega til 
at tale godt om dig, har virksomheden allerede fået et 
godt indtryk af din personlighed og arbejdsmoral. Du 
skal stadigvæk levere et godt indtryk til en eventuel 
jobsamtale. Men du er sandsynligvis et lille mulehår 
foran de andre kandidater. Derfor er det også vigtigt, at 
du holder gang i dit netværk i de perioder, hvor du har 
et arbejde. Så du kan aktivere det, hvis du igen skulle 
blive ledig.

[ Tre genveje: ]

Brug dit netværk, selvom 
det i begyndelsen kan 
virke grænseoverskri-

dende.

Overvej, hvor stort dit 
netværk egentlig er.

Hold gang i dit netværk 
i de perioder, hvor du ikke 
umiddelbart har brug for 

det.
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Du kan blive 
nødt til at sluge 
nogle kameler 

– det er en 
investering i 

fremtiden 
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Hvad kan du gøre 
for virksomheden?

I forbindelse med en jobsøgning er det fornuftigt at 
gøre nogle realistiske overvejelser omkring den situ-
ation, du står i. Måske har du et drømmejob, som du 
meget gerne vil lande engang ude i fremtiden. Den 
drøm skal du holde fast i, for det er rigtigt sundt at 
have ambitioner. Men lige nu, hvor du sandsynligvis har 
været ledig i en kortere eller længere periode, er det 
vigtigt at træde en smule tilbage fra dine egne krav.

I stedet for dine egne krav bør du fokusere på, hvordan 
du helt konkret kan gøre en forskel for de virksomhed-
er, som tilbyder dig en mulighed for ansættelse. Det 
handler om at sætte sig ind i den enkelte virksomhed 
og undersøge, hvad det er for nogle opgaver, der skal 
løses. Overvej, hvilke kompetencer du bringer i spil, 
som er relevante i forhold til virksomhedens udfordring-
er. 

Bevis dit værd 
Når du har fået et arbejde og bevist dit værd over en 
længere periode, kan du igen begynde at fokusere på 
egne krav og ønsker. Men før du har gennemført en 
stabil periode med fastansættelse, er det for tidligt at 
tænke i, hvilken titel du gerne vil have, ansvarsområder 
og specifikke lønkrav. Brug i stedet for dine kræfter på 
at blive en værdifuld medarbejder for virksomheden.

Det kan godt være, du bliver nødt til at sluge nogle 
kameler til at begynde med, men i virkeligheden er 
det en investering i fremtiden. Du kan være sikker på, 
at virksomheder ikke smider guld på gaden, så når du 
først beviser dit værd, har du noget at forhandle med. 
På den måde kan du arbejde dig tættere på dit drøm-
mejob. 

[ Tre genveje: ] 

Træd tilbage fra din egne 
krav - vær realistisk, og 

gør dig uundværlig.

 Fokuser på, hvordan du 
hjælpe den enkelte virk-

somhed.

Bevis dit værd, og virk-
somheden vil belønne dig.



[ Side 22 ][ Side 22 ]



[ Side 23 ]

Hvad er din målsætning 
med at få et arbejde?

Den indsats, som er nødvendig for at finde et arbejde, 
vil nogle gange kræve en hel del motivation fra an-
søgerens side af. Meget af den motivation kan du finde 
ved at overveje, hvad du egentlig får ud af at arbejde. 
Der er nemlig mange gode og motiverende grunde til at 
få et job. Og selvom en given jobbeskrivelse ikke lever 
op til dine højeste ønsker, vil der stadig være meget, du 
opnår ved at arbejde. 

Du kan vælge at se arbejdet som et trin på en karri- 
erestige. Du arbejder for at bevise dit værd, så du kan 
avancere til en anden stilling og få nogle nye opgaver, 
som du synes er mere interessante end dine nuværen-
de. Det er med den indstilling, at mange danskere går 
på arbejde. Men selv hvis du ikke umiddelbart kan 
se, hvordan arbejdet skal føre til mere interessante 
opgaver, er der andre motiverende faktorer ved at finde 
et arbejde.

Flere penge er ikke en skam
Du kan eksempelvis se arbejdet som en mulighed for at 
tjene dine egne penge. Du kan også se arbejdet som en 
mulighed for at få flere penge mellem hænderne, end 
du gør på en overførselsindkomst. Og selvom virksom-
heden og opgaverne ikke umiddelbart er noget, du har 
lyst til at arbejde med om fem år, så husk på, at du 
bliver mere interessant for andre virksomheder, når du 
har et arbejde. Den dynamik gør sig gældende, uanset 
om den ene virksomhed er fagligt beslægtet med den 
anden.

Det at være i job har mange positive afledte effekter. 
Eksempelvis styrkelse af dit netværk, mødet med nye 
kolleger og bedre faglig selvtillid. I de fleste tilfælde 
handler det bare om at komme i gang med at arbejde. 
Hvis du gør det godt, og virksomheden er tilfreds med 
din indsats, vil nye muligheder opstå. På den ene eller 
anden måde.

[ Tre genveje: ]

Motiver dig selv ved at 
overveje de mange for-

dele ved at arbejde.

Du kan se arbejdet 
som en mulighed for at 

avancere til mere interes-
sante stillinger.

Du kan også overveje de 
nye muligheder, der følger 
med en højere indkomst.
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Matchet 
afgør, om 

medarbejdere og 
virksomheder 
får det bedste 

ud af hinanden 
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Det handler om matchet

Der kan være nok så meget fokus på de faglige kom-
petencer. Men i virkeligheden handler det om at finde 
virksomheder og ansøgere, der passer sammen på det 
menneskelige plan. Hvis kemien er der, og det sociale 
fungerer, vil virksomheden næsten altid kunne finde no-
get at bruge en medarbejder til. Det kan godt være, at 
en fastansættelse må vente lidt, men en deltidsstilling 
eller et vikariat er første skridt mod fuld beskæftigelse. 

Matchet har det med at være en lidt overset del af 
ansøgningsprocessen. CV, uddannelsesbaggrund og er-
hvervserfaring er håndgribelige størrelser, som er lette 
at forholde sig til. Men i virkeligheden er matchet den 
mest afgørende faktor. Især i et land som Danmark, 
hvor vi grundlæggende er meget optaget af det sociale 
på arbejdspladsen. 

Virksomhed og medarbejder  
skal passe sammen
Hvis medarbejdere og virksomheder skal nyde godt af 
hinanden, er det rigtige match altafgørende. Værdierne 
og de sociale egenskaber skal passe sammen. Nogle 
virksomheder har eksempelvis meget fokus på so-
cialt samvær med fælles frokostordninger og daglige 
fællesaktiviteter. Det skal en medarbejder være gearet 
til at tage del i, hvis samarbejdet skal fungere. 

På den anden side kan der også være virksomheder, 
hvor det sociale fylder knap så meget, og medarbej-
derne skal være i stand til at arbejde på egen hånd. 
Sådan en virksomhed kræver også det helt rigtige 
match. Grundlæggende er kompetencer og erhvervser-
faring vigtige dele af både aktivering og rekruttering. 
Men det er matchet, som afgør, om medarbejdere og 
virksomheder får det bedste ud af hinanden på længere 
sigt. 

[ Tre genveje: ]

Overvej, hvordan din 
personlighed passer 

sammen med 
virksomheden.

Undersøg, hvilke værdier 
virksomheden har, og om 
de passer med dine egne.

Tænk på, hvad der 
kendetegner dig som 
medarbejder - udover 

dine faglige 
kompetencer.
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