
JOBSAMTALEN

HVORDAN LANDER
DU DRØMMEJOBBET?

●  Går du jævnligt til jobsamtale, og kan du ikke forstå, hvorfor du ikke 
har fået job endnu?

●  Eller står du over for din allerførste af slagsen og mangler føling 
med, hvordan en samtale egentligt forløber?

●  Måske er du endda så heldig at være indkaldt til samtale på 
drømmejobbet og trænger til at være bedre forberedt end 
nogensinde før?

COACHING MED FOKUS

PRØV EN JOBSAMTALE MED EN PROFESSIONEL KARRIERECOACH



“Dorthes faglige kompetencer og hendes 
personlighed har været et perfekt match 
for mig. Stort cadeau til hende for at 
flytte bjerge på næsten ingen tid!”

ANNE DITTE, AC-FULDMÆGTIG

"En der lytter og skubber - og ikke 
mindst følelsen af, at gå der fra med 
energi."

FLEMMING, LEDER

VI KOMMER OMKRING
●  Den gode forberedelse til 

jobsamtalen

●  Elevatortalen og hvad er 
forventningen

●  Hvordan du viser din motivation

●  De spørgsmål du vil blive stillet 
i forhold til det specifikke 
stillingsopslag

●  Hvordan du undgår, at jobsamtalen 
udvikler sig til et envejs-interview

●  Spørgsmål som du kan stille 
virksomheden

●  Hvordan du får beskrevet relevante 
kompetencer i forbindelse med 
stillingen

●  Det at svare på jobsamtalens svære 
spørgsmål så du præsenterer dig 
bedst muligt

●  Hvad er en succeshistorie og hvordan 
du anvender dem

●  Hvordan du indgår aktivt i 
jobsamtalen, så den bliver en dialog

●  Hvordan du håndterer en eventuel 
nervøsitet, så den ikke tager overhånd

DERUDOVER TILBYDES DU

Feedback på din fremtoning – 
herunder stemmeføring, kropssprog 

og evt. dårlige vaner

Afholdelse af en fiktiv jobsamtale 
på baggrund af et konkret 

stillingsopslag

Materiale, der opsummerer de 
vigtigste ting, du skal forberede dig 

på inden jobsamtalen

Konkrete værktøjer, der hjælper dig 
i din forberedelse til at præsentere 
dig selv bedst muligt til samtalen

Dorthe Albæk
EMCC & ICF certified coach

Jyllandsgade 20 | 9000 Aalborg | T: +45 20 87 68 25 
@: dorthe@albaek.nu | www.albaek.nu

HAR DU BRUG FOR HJÆLP 
TIL JOBSAMTALEN?

“

“Samtalen kan foregå virituelt (fx. Skype) eller ved fysksisk møde. 

COACHING MED FOKUS


