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Gør dig spilbar 
AfterBurner

Bevæg dig - bryd 
mønstre!



Afterburner af Gør dig spilbar indhold

Velkommen  Inden vi tager hul på dagen

– Er der nogen/nogle spørgsmål fra sidst, eller generelt !

Værktøjer – Brush up 

Aktivering 

Samtale med konsulenterne

Herunder spørgsmål 



Visitkort tale  – Thim Brøggler  & Jørgen Chemnitz

Kerneområder: Om mig selv kan jeg fortælle –

Job- og karriererådgivning, undervisning, search og rekruttering

Hotel & rest management

Virksomhedsopsøgende Uopdyrket marked( finde job åbninger)

SAS  Steward – rekruttering, oplæring 

Dykkerinst. – overblik ro - proces kontrol

Erfaring og baggrund: Om mig selv kan jeg fortælle 

Virksomhedskonsulent Jobcenter Købehavn/ Ballerup  6 år & 2 år 

Københavns Erhvershus – virksomhedsrettet indgang 

System administrator Backup & Storage TDC , CSC 25  år

It konsulent/KMD, TDC Ballerup , 8 år

Salg - Selvstændig Ejendomsmægler  20 år 

Udd idrætspædagog ,tjener 

Kort præsentationsrunde -
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Ledighedskurven
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Spiller på hele banen
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Hvor befinder du dig nu !!!!!!



Bryd barrierer og skift retning
Har du så skifter retning eller er du tilbage 
hvor du kom fra
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Virksomhedspraktik/Løntilskud – en vej til job

– Få lavet nogle praktikker 

– Det giver dig relationer – netværk

– Et stærkt værktøj til at flytte dig i position – fx ved at etablere 
nye relationer

– Et godt redskab ved brancheskifte

– Fra første ledighedsdag  - Op til max 4 uger

7



Ram plet med dine kompetencer

8

Motivation



Eksempel på visitkort-tale

Amin Gurksen, Køkkenmedarbejder

Stærk på tilberedning af råvarer, opbevaring, hygiejne,

bestilling af varer, kontrol af varelager – for at minimere madspild.

Tænker i sundhed, økologi og bæredygtighed (hvis muligt), da det

bliver mere og mere efterspurgt.

Målgruppe for Køkken & Kantine

(halal, vegansk, koldt og varmt køkken)
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min

Sidehoved
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Ja når du har landet en praktik eller job  

- næste silde



GrupperOpdel i grupper

Fortæl de andre din visitkort-tale (ca.max 1 min) 

De andre i gruppen ta notat – hvilket gav værdi?

Liste med virksomheder – hvor kunne du tænke dig at arbejde og for 
hvem?

Jeg vil kunne bidrage med at ……

Hvordan kunne du forestille dig - Virksomhedskontakt

Ring eller brev/mail  - fortæl din gruppe next step  
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Københavns Kommune
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Gør dig spilbar 
After burner 2 del 

Bevæg dig - bryd mønstre!



Tilmeld dig som Vikar 

Sidehoved
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– https://temp-team.dk/

- https://firmavikar.dk/

- https://www.jks.dk/

- https://mpeople.dk/

- Find selv øvrige vikarbureauer  og meld dig til 

https://temp-team.dk/
https://firmavikar.dk/
https://www.jks.dk/
https://mpeople.dk/
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Jobindex, Arkiv –hvad bruges det til 
Proff.dk / cvr.dk - hvad bruges det til ?
Hvad tager du med fra i dag?
Hvad siger du når du svarer din telefon?
Telefon svare – har du indtalt besked? 

KAHOOT! https://create.kahoot.it/

Mobil tlf. skal i spil 

https://create.kahoot.it/


Kombination af faglige, sociale og personlige kompetencer

Sidehoved
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”Omsæt jeres kompetencer til værdier for den konkrete nye virksomhed i søger hos –
Tænk ind hvad vil virksomheden får ud af at ansætte netop dig?  

(husk virksomhed tænker på – Økonomi, hvilket kan de tjene penge på ved at 
ansætte)   Altså hvad du kan bidrage med for at øge virksomhedens vækst

Du skal have udarbejdet en skriv med dine kompetencer

EFU – Egenskab – Fordel - Udbytte

Du skal kunne kommunikere dine kompetencer værdiskabende og med gode 
eksempler  - dine kompetencer er dit ”materiale”

Du skal vide, hvordan du finder ud af, hvor dine kompetencer kan bruges

Afklaring af dine kompetencer gør dig mere målrettet i din søgning og tale



Eksempel på faglig kompetence: 
”Projektledelse”

Under min uddannelse…….afleverede jeg 16 forskellige projekter - alle 
sammen med fast deadline. Har udarbejdet 5 af de 16 projekter i 
samarbejde med fem forskellige virksomheder.

Det stillede krav til 

- Koordinering, Planlægning

- Forventningsafstemning samt  en struktureret tilgang

Resultat: 

- Gennemsnitskarakter på 10,5 i de fem projekter

- Tre af de fem virksomheder brugte resultaterne fra vores rapport 
som en del af deres beslutningsgrundlag.

Sidehoved
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Eksempel på personlig kompetence: 
”Struktureret”

Det er vigtigt for mig at løse mine opgaver på en struktureret måde. 

Det betyder helt konkret, at jeg – hver morgen, når jeg møder ind –
bruges de første fem minutter på at identificere og prioritere de 3-5 
vigtigste opgaver, som jeg skal løse i dag. 

Og de opgaver ender altid med at blive løst - og til tiden.

Sidehoved
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E = egenskab          F = fordel           U = udbytte

Løser mine opgaver på 
en struktureret måde 

bruges de første fem 
minutter på at 
identificere og 

prioritere de 3-5 
vigtigste opgaver

opgaver ender altid 
med at blive løst - og 

til tiden



5 – 10 min min

Sidehoved
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Københavns Kommune
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Gør dig spilbar 3
Bevæg dig - bryd mønstre!



Elevatortalens grundelementer

1. Få overblik over det vigtigste, du vil sige

2. Sæt dig i modtagerens sted

3. Gør din præsentation klar

4. Træn din personlige præsentation

Hvad gør dig levende og nærværende?

Forskel på visitkorttale & elevatortale

Visitkort tale er dine faglige kompetencer som skal give 
modtageren lyst til at høre mere om dig 

(Lidt som din profiltekst/resume) 

Elevatortalen er faglige kompetencer og der understøttes af 
personlige kompetencer.
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Elevatortale– Visit kort tale– Resume 

Forbered din præsentation/ tale /manus

– Hvad er formålet?

– Hvad er emnet?

– Hvad er dit budskab?

– Hvem er modtager/publikum?

– Hvad kender de til emnet / om mig?

– Hvad har de behov for at vide? 

–

– Når du har svarene på disse spørgsmål så er du klar til at finde ud af 
hvilket du vil og vil sige/fortælle mm 

Sidehoved
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Grupper

–Opdel i grupper

– Fortæl de andre din Elevator-tale (ca. max 1 min) 

– De andre i gruppen ta notat – hvilket gav værdi?

– Der skal min. indgå 3 kompetencer – Faglige karakter i din 
elevator tale 

– Fortæl gruppen din elevator tale 

– Øvrige ta notat – feedback – hvilket gav værdi mm 

22



Har du gjort dig mere spilbar?
Hvordan er du mere spilbar?
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Grupper

–Opdel i arbejdsgrupper

– Fortæl om dine veje til Virksomhedskontakt

– Hvorfor er formål vigtigt 

– Hvorfor er research vigtigt

– Hvorfor er forberedelse vigtig

–I Plenum 

–Opsummering

–Udfordringer  

–Hvad tager du med fra i dag?
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– Mig, mig, mig, mig, mig, mig, mig, mig, mig, mig, mig, mig, mig, mig, mig, mig, mig, mig, mig, 
mig, mig, mig, mig, mig, mig, mig, mig, mig, mig, mig, mig, mig, mig, mig, mig, mig, mig, 
Jeg jeg jeg jeg jeg jeg jeg jeg jeg jeg jeg jeg jeg jeg jeg jeg jeg jeg Jeg jeg jeg jeg jeg jeg jeg 
jeg jeg Jeg jeg jeg jeg jeg jeg jeg jeg jeg jeg jeg jeg jeg jeg jeg jeg jeg jeg Jeg jeg jeg jeg

– Er det ikke bare det fedeste? At høre om MIG og JEG og mere JEG/MIG?
Nej, vel…….     Det synes din potentielle kunde/arbejdsgiver heller ikke.

Vend pladen. 👇
Fortæl, hvad Arbejdsgiver/kunden hvilket De får ud af at vælge dig. Hold fokus på modtageren, 
han/hun behov, udfordringer og længsler.

Og skru ned for egotrippet.
Din kunde/arbejdsgiver vil ikke høre om dig, men om hvordan du kan hjælpe dem. ⚡⚡⚡

Rockersimpelt tip:

✳ Tæl, hvor mange gange du nævner afsenderen i en tekst – fx firmanavn og ordene jeg, mig, 
min/mit, vi, os, vores.

✳ Tæl så, hvor mange gange du nævner modtageren i teksten – find ordene du, dig, din/dit.

Hvis den første bunke er størst, omskriver du.    😎

Sidehoved
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Opsamling
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Tips til jobsamtalen

• Vær altid ærlig og vær så vidt muligt dig selv 

• Forbered en kort, målrettet præsentation af dig selv og dit karriereforløb

• Giv også indtryk af, hvem du er som menneske og rent privat

• Svar kort, præcist og velovervejet på spørgsmål. 

• Forbered svar på de klassiske spørgsmål - herunder styrker og svagheder og husk, 
at alt er relativt 

• Brug din situationsfornemmelse til at skabe en god stemning Vis, at du er 
velforberedt – det fortæller noget om dig

• Spørg om den videre proces 

• Vær forberedt på, div spørgsmål som vil komme ex tale om løn. 

Hvordan kan du forberede dig på det ? (overenskomstområdet for branchen. 

Byd ind med – Jeg tager udgangspunkt i det I tilbyder mig 



De 10 dræber spørgsmål

Mit navn er X og jeg ringer ang. X Stillingen, som jeg er meget interesseret i jeres 
stilling. Har du tid til at svare på nogle få spørgsmål?

For eksempel hvilke andre arbejdsopgaver vil man få ud over dem i stillingsopslaget?

Hvilke opgaver/kompetencer vægter i højst af dem i har nævnt i stillingsopslaget?

Hvordan vil en typisk dag se ud? 

Hvis jeg starter i morgen, hvilke tre opgaver er så de vigtigste, jeg skal løse?

Hvad er det vigtigste, jeg har opnået efter 3-6 måneder i denne stilling?

Hvad vil jeg blive målt på? Eller er det mere forventningsafstemning løbende ift. 
skoleforløb også? 

Er der nogle større projekter i løbet af året, jeg skal være forberedt på?

Hvilke 3 kompetencer er de vigtigste, i forhold til det team, jeg bliver en del af?

Hvad er den største udfordring, jeg kommer til at møde i denne stilling?

Hvornår er der frist for ansøgning? 

Kalder I til samtaler løbende eller først ved ansøgningsfristens udløb?

Mange tak for jeres/din tid! Jeg ønsker jer/dig en rigtig god dag. Hej hej.

Evt. gentag dit navn

Spørgsmål ved kontakt ex



Hvorfor

– Visitkort …..

– Talepapir …..

– profil/resume i cv …..

– Formål på kontakt …..

Sidehoved
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5 – 10 min min

Sidehoved
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Brug metaforer Talesprog simpelt 

Brug metaforer og andet farverigt sprog. Jo mere liv, jo bedre.

Hæld til talesprog: ”Det her” i stedet for ”dette”.  I får års erfaring frem for har været i 11 år 

Fang opmærksomheden i din indledning: Start IKKE med ”Jeg læste med stor begejstring…” Start 
f.eks. med et citat, et fun fact, en joke. Noget virksomheden har gjort for nylig.

Brug EFU-modellen til at finde og formulere arbejdsgivers egenskaber formål og udbytte.

Tal til følelserne: Hvordan kommer arbejdsgiver til at have det ved at ansætte dig? Kan have ro i 
maven om at deadlines, bliver overholdt, I slipper for at panikken over manglende 
rejseinformationer, kommer til at grine mere på kontoret, fordi du altid laver jokes...

Afslutningen på din ansøgning: Hvorfor skal de kalde dig til samtale? Gør modtager sulten efter 
mere. F.eks. ”Til samtalen vil du…” f.eks. komme med forslag til…, uddybe noget du har nævnt i dit 
materiale…, fortælle hvordan du ser fremtiden for…”

Prøv andet end  "Med venlig hilsen". 

Vær kreativ find på noget andet: Hav en fabelagtig/storartet/eminent dag • knuckles, high five, 

vilde vink..

Sidehoved
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Opdater dit materiale

– Upload  cv med rettelser – din nye Resume = visitkort

– Ny målrettet ansøgning – for feedback 

– ikke mindst Upload din virksomhedsliste min 5 stk. og arbejd med 
den all the time …… Hvorfor ?

– Take Away …….. 

Sidehoved
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Ansættelsesprocessen

Tænk tilbage på det seneste stillingsopslag, hvor I havde 

angivet en ansøgningsfrist.

Mødtes I med en eller flere kandidater inden 

ansøgningsfristens udløb?

Procent Total
Små 

private

Store 

private

Offentl

ige

Ja 52% 63% 64% 29%

Nej 44% 32% 31% 70%

Ved ikke 4% 5% 5% 1%



Hvor ofte bliver virksomhederne kontaktet af jobsøgerne?



Første spørgsmål til jobsamtalen:

Ansættelsesprocessen -

jobsamtalen



CV & ansøgning

Tid der bruges HVIS 
resume fanger 



Top 3 screeningskriterier i CV’et

80% af arbejdsgiverne læser CV’et først 

(Rekrutteringsanalysen 2018).

Hvilke tre forhold kigger du først efter i et CV?

(Respondenterne havde mulighed for at vælge maks. tre 

svar)

Procent Total
Små 

private

Store 

private
Offentlige

Erhvervserfaring 88% 86% 92% 86%

Uddannelse 49% 40% 44% 65%

Bopæl 15% 17% 20% 8%

Ansættelsernes varighed 49% 47% 57% 42%

Alder 9% 12% 8% 8%

Køn 1% 1% 1% 1%

Ledighedsperioder 16% 19% 14% 15%

Billede 12% 15% 11% 12%

Særlige kompetencer 48% 50% 44% 49%



Uopfordrede ansøgninger

Hvad er det vigtigste ”salgsargument” i en uopfordret ansøgning?*

(Respondenterne havde mulighed for at vælge maks. to svar).

Procent Total
Små 

private

Store 

private

Offentlig

e

Kandidaten demonstrerer en særlig grad af 

indsigt i vores virksomhed
17% 15% 19% 17%

Kandidaten demonstrerer en særlig grad af 

indsigt i vores branche, kunder og konkurrenter
28% 33% 23% 28%

Kandidaten demonstrerer en høj grad af 

motivation for at være en del af vores 

virksomhed

52% 48% 54% 55%

Kandidaten præsenterer sig selv som løsning på 

en udfordring, virksomheden har
20% 18% 21% 20%

Kandidaten præsenterer sine kompetencer kort 

og præcist
59% 58% 62% 54%



Netværksmøde – sådan får du det



Praktik min 25 timer ugentlig i ca 3 til 4 uger –
Hvis I ikke har fundet et job, praktik inden for 4 uger efter sidste dag på GDS

Ballerup kommune har div tilbud - Måske du allerede har deltaget i af 
disse tilbud !!!   Derfor andet tilbud – dig selv eller kommunens !!! –
så med mindre du selv finder en virksomhedspraktik eller aktivering 
som kan bringe dig tættere på arbejdsmarked – Du har ca. 4 uger fra 
dags dato til selv at finde en virksomhedspraktik  

Sidehoved
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Børnehus i Måløv

Opgaver: vedligeholdelse/reparation af deres legeredskaber ,bænke, 
male, stramme skruer, oprydning på legepladsen, feje mv.

hænderne rigtigt skruet på, kunne arbejde selvstændigt efter 
instruktion, have ren børneattest og være indstillet på at børnene 
spørger meget og gerne vil tale, ok fysik  Timer: gerne 25-30

Hjælpemiddeldepotet 

Ågerupvej 84 2750 Ballerup

Vedligeholdelse/reparation – rengøring af materiale – lager 

Teknisk snilde er en fordel 

Panorama

Ejendomsservice rengøring af både lejligheder, trapper og kontorer -
god fysik Positiv taler og forstår dansk

har kørekort (det er nødvendigt!!!)

Sidehoved
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Aria Cykler  Herlev 

Opgaver: Små rep. af cykler , lappe dæk mm.

hænderne rigtigt skruet på, kunne arbejde selvstændigt efter 
instruktion  - rimelig god fysik

Ballerup Kirkegård 

Ågerupvej 84 2750 Ballerup

Kirketjener opgaver – fra grønne områder ydre arealer mm 

Vedligeholdelse – rengøring af områder – lager 

Sidehoved
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Journalisering  i dag 

Nedenstående vil blive journaliseret i din journal under anden samtale

– Vi har i dag D xx.xx.22  ved indkald after burner til  ‘Gør dig spilbar’ er der 
aftalt & gennemgået 

– Du har fået genopfrisket værktøjer og gennemgået vigtigheden af at have 
et navn på tlf svarer , upload til joblog , feedback på vistikort tale, 
aktivering  og at du aktivt selv vil benytte disse værktøjer som en aktiv 
jobsøgning 

– uploader i din joblog en NY virksomhedsliste med dato - med min 5 NYE 
virksomheder – hvor du søger job og bruger værktøjerne fra gør dig 
spilbar

– De næste 4 uger vil du løbende have kontakt med virksomhedskonsulenter 
fra jobcenteret hvor I fælles forsøger at lande ‘kaffe aftaler’ relations 
aftaler som skal dokumenteres som jobsamtaler 

– Skulle det ikke lykkes at lande aftaler – en virksomhedspraktik ,løntilskud

– ordinært job – vil du få et tilbud fra jobcenteret 

Sidehoved
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Afslutning og evaluering

Input fra Jer

Output fra konsulenterne

Næste gang -

To Do liste – Du er selv  ansvarlig

- vi skriver vores aftale ned her sammen ….
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