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Forleden hørte jeg et radioprogram med 
uffe rørbæk Madsen, der midt i sin karriere 
blev tvunget væk fra det musikalske sam
arbejde med De nattergale, fordi han blev 
ramt af den frygtede høreskade tinnitus. 
Det tvang ham til at skifte spor, men også 
til at stoppe op og tænke over, hvad han 
havde lyst til at bruge resten af sit arbejdsliv 
på, når det nu ikke kunne blive inden for 
musikken.

Den øvelse burde vi alle måske gøre os af 
og til, tinnitus eller ej. Kigge vores karriere
drømme efter i sømmene og mærke efter, 
om vi laver det, vi gerne vil lave og er 
bedst til, eller om det er tid til et sporskifte. 
Krisetid eller ej. Det gælder nemlig også, 
når man som nyuddannet kandidat står på 
kanten af sin karriere, hvor daglige over
skrifter om høj arbejdsløshed kan gøre det 
fristende at vælge den sikre vej.

Det er der mange gode grunde til ikke at 
gøre. Som det også fremgår af artiklerne i 
nærværende tillæg, er det nemlig helt af
gørende for din karrieresucces, at du trives 
med det, du laver. Det er lysten, der skal 
drive værket, og derfor er det vigtigt, at man 
vælger en vej, der giver mening eller giver 
mening på sigt, også selv om krisen lige nu 
kaster mørke skygger over jobmarkedet. 

For nogle giver det mening at stile efter et 
job, der opsluger en dag og nat. For andre 
skal der være plads til familien og til at ro 
kajak eller rejse jorden rundt. Det er indivi
duelt, men afgørende er, at man svarer med 
hjertet og vælger med hovedet. Det er nem
lig det, der gør hele forskellen – både for dig 
men så sandelig også for din arbejdsgiver 
og for din familie.

Alt det og mere til er nærværende tillæg og 
Karrieredagene i uge 10 sat i verden for at 
hjælpe dig med. Her kan du få råd om alt 
fra rekrutteringspolitik til akassefordele og 
karrieremuligheder. Job er der også udsigt 
til, måske sågar drømmejobbet. Vejen til 
drømmejobbet er dog ikke altid lige, og 
måske må du tage en omvej eller to – det 
kan være et af de bump på vejen, de fleste 
af os møder. til gengæld er det din og den 
vej, der kan opfylde dine karrieredrømme.

og uffe rørbæk Madsen? Han elsker sin 
nye karriere som skuespiller og manuskript
forfatter… 

god fornøjelse med læsningen og på 
gensyn på Karrieredagene i uge 10, hvor 
du som studerende eller dimittend har 
mulighed for at mødes med mere end 125 
virksomheder.

rigtig god fornøjelse!

Annette Meding, 
leder af Karrieredagene

Drøm dit liv op 
– og bevar modet

Leder

KarriereVALG
februar/marts 2012

Projektleder:
lasse juhl hansen, berlingske media, 
tlf. +45 25456133, ljh@berlingskemedia.dk

redaktionsgruppe:
astrid WierZba, tværs kommunikation
annette meding, manova
lasse juhl hansen, berlingske media

journalist:
astrid WierZba, tværs kommunikation

design & layout: 
thomas nicolai hansen
grafisk midtpunkt, berlingske media

forside: 
grY hansen, www.gryh.dk

distribueret med:  
berlingske, Århus stifts tidende 
samt PÅ karrieredagene

denne Partner Publishing udgivelse er 
lavet i samarbejde med manova a/s, der 
står for job- og karrieremessen ”karriere-
dagene” et oplagt forum for højtuddan-
nede. udgivelsen er tænkt som inspiration 
til alle, der skal træffe et karrierevalg

PARTNER PUBLISHING arbejder på at skabe 
målrettet værdi for vore læsere og samar
bejdspartnere. En udgivelse er handlingsori
enteret og består af informationsjournalistik, 
der omhandler udfordringer og handlings
alternativer inden for et tema.

Det er lysten, der skal 
drive værket, og der-
for er det vigtigt, at 
man vælger en vej, der 
giver mening eller giver 
mening på sigt, også 
selv om krisen lige nu 
kaster mørke skygger 
over jobmarkedet.
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Telling your 
kids what you 
do for a living 
is a lot easier 
when millions 
of homes carry 
your signature

As an employee in the VELUX Group, you will follow your projects from A to Z. To us there is no such 
thing as just a window, and our products are renowned as hallmarks of invention and creativity. Your 
job will be to help set new standards for innovative daylight and ventilation solutions. We take our 
responsibility as a market leader very seriously and never forget that the curiosity of our employees is 
what keeps us going. Light up your career at velux.com/jobs

Imageannoncer 266x365.indd   2 10-02-2012   13:16:42
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Af Astrid Wierzba 

Drøm Dit liv op
 Jeg vil klart anbefale, at man 
starter med at finde ud af, hvad 
man synes er sjovt. Det er som 
regel en god indikator for, at det 
også er dét, du er bedst til eller 
kan blive bedst til alene af den 
grund, at det er dét, du brænder 
for. 

Unge lAver Det,  
De Drømmer om
Det fortæller karrierecoach ricki 
nielsen, der trods finanskrise og 
stigende arbejdsløshed mener, 
at mange ender med at lave lige 
netop dét, de drømmer om, fordi 
de tør drømme og tør forfølge 
drømmen.

 Drømme er den motor, der hol
der os i gang, og man skal være 
meget påpasselig med at afvise 
folks drømme som urealistiske. i 
modsætning til tidligere genera
tioner har unge i dag reelt mulig
heden for at lave dét, de drømmer 
om – og det er i videre forstand 
ofte også grunden til, at de får 
succes med deres arbejde.

HUsk fAmilien
også privatlivet og familien er 
vigtigt at tænke ind i sine karri
ereovervejelser.

 Mange nyuddannede kaster sig 
over det første job uden tanke på 
familien, men det er vigtigt, at man 
både tager snakken om, hvorfor 
man bruger meget tid på sit nye 
job og også sørger for at holde fri 
en gang i mellem. ellers bliver det 
for surt – for dig og for familien, 
siger ricki nielsen, der mener, at 
det ikke kun er til medarbejdernes 
fordel, når medarbejderne har et 
liv ved siden af jobbet. Der er i høj 
grad også noget for virksomheden 
at hente. 

 til gengæld for at tilbyde medar
bejderne fleksibilitet, hvad angår 
arbejdstid og sted, får virksom
hederne mere engagerede og 
effektive medarbejdere, som, når 
de er på arbejdspladsen, strækker 
sig længere for at levere varen. 

BrUg Dit netværk
når drømmen er formuleret, er 
næste skridt ifølge ricki nielsen at 
varme op under sit netværk eller 
skabe sig et, der kan fodres med 
oplysninger om relevante job og 
virksomheder.

 Hvis man ikke allerede har én, 
skal man sørge for at oprette 
en profil på linkedin, som er et 
netværk, der er mere erhvervsret
tet end Facebook. Her kan man 
lægge sit cV op og holde sig 
orienteret om, hvad andre går og 
laver for at få et indtryk af, om det 
eventuelt minder om dét, man selv 
har lyst til at lave. 

også Facebook og twitter er vel
egnede redskaber til at åbne eget 
eller andres netværk med henblik 
på at kortlægge jobmuligheder. i 
det hele taget vil folk gerne hjælpe 
og fortælle, når de bliver spurgt, 
mener ricki nielsen.

 Start med at finde 510 virksom
heder, du finder interessante for 
din jobsøgning. ring dernæst til 
den i virksomheden, der har dét 
job, du gerne selv vil have i løbet 
af 45 år for at høre, om vedkom
mende vil fortælle lidt om sit job 
over en kop kaffe. Det er der fak
tisk rigtig mange, der gerne vil – 
og er super input til dig om, hvad 
der foregår på markedet lige nu.

griB De mUligHeDer,  
Der viser sig
 Formuleret lidt firkantet er der 
ingen nyuddannede, der reelt 
ved, hvad det vil sige at have et 

Et godt    
karrierevalg
Færdiguddannet og hvad så?  
Vi har bedt to eksperter give deres bud på, hvad et godt  
karrierevalg kræver, når ambitioner og drømme stilles over  
for virkelighedens arbejdsmarked.

christian Kurt nielsen



05Annoncetillæg  FebruAr/MArtS  2012

arbejde. nogle uddannelser er 
selvfølgelig mere rettet mod job 
end andre, og nogle personer er 
meget målrettede, når de plan
lægger deres karriere, men gene
relt gælder, at studielivet er noget 
helt andet end at varetage et job. 

Afstem mål  
og kompetencer
Det mener administrerende 
direktør christian Kurt nielsen fra 
Mercuri urval A/S. Han opfordrer 
nyuddannede til at afstemme de
res planer med deres kompeten
cer, når de står ved indledningen 
af deres karriere.

 Det er fint nok, at man har plan
lagt, at man vil være gymnasielæ
rer, men hvad nu hvis man efter 
pædagogikum finder ud af, at 
man ikke bryder sig om teenagere 
eller ikke er god til at undervise? 
Der er også rigtig mange, der 
gerne vil være ledere uden at ane, 
hvad det kræver. Det er noget, 
man måske viser sig at have evner 
for, når man har arbejdet med et 
givet område nogle år. i stedet bør 
man starte med at kigge på, hvad 

man kan lige nu og gerne vil på 
sigt – og så i øvrigt koncentrere 
sig om de opgaver, der skal løses 
i forbindelse med et nyt job.

være reAlistisk  
i Din joBsøgning
Det gælder ikke mindst i en tid, 
hvor ungdomsarbejdsløsheden er 
for kraftig opadgående, og det er 
man ifølge christian Kurt niel
sen som nyuddannet nødt til at 
forholde sig til.

 Man kan ikke tillade sig at være 
lige så kræsen, som unge nyud
dannede var for bare fem år siden, 
hvor man blev ansat i forlængelse 
af sit studiejob. Det kan godt 
være, man må starte i et job, der 
ikke kræver fem års uddannelse, 
siger christian Kurt nielsen, hvis 
egen karriere startede lidt ved et 
tilfælde.

 efter fem år i Frømandskorpset 
søgte jeg via Mercuri en anonym 
stilling, der viste sig at være som 
restaurantchef hos McDonald. 
På det tidspunkt var jeg naturligt 
karseklippet og havde et bistert 

udseende, som formentlig gjorde, 
at de ikke turde ansætte mig som 
leder for nogen af deres restau
rantmedarbejdere af skræk for, at 
jeg hev hovedet af dem, hvis de 
lavede fejl, fortæller christian Kurt 
nielsen.

vær åBen og  
griB mUligHeDerne
Det turde Mercuri til gengæld 
godt. i dag er christian Kurt niel
sen partner og administrerende 
direktør i Mercuri urval med over 
20 års erfaring i rekrutteringsbran
chen. 

 Pointen er, at hvis du ikke kan 
blive tVjournalist, kan du måske 
blive forsikringskonsulent. Det kan 
endda være, du kan lide det og er 
god til det, og at jobbet tager dig i 
en helt anden karriereretning end 
den, du havde regnet med. Derfor 
skal man være forsigtig med at 
sætte sig alt for faste karrieremål 
og i stedet være åben over for 
andre muligheder og gribe de 
chancer, der byder sig.

Scan koden og se ledige  stillinger i Telia Danmark
Her kan du se de nyeste opslåede jobs. Du har også  mulighed for 
at oprette et CV og sende en ansøgning online, som bliver gemt 
direkte i Telias CV-database. Du kan også lave en jobagent, så du 
automatisk får besked, når vi slår et job op, som har din interesse. 

En karriere fuld af muligheder

Terese Vedelskov Serup, 
Marketing Manager, Telia Danmark

Jeg er uddannet Cand.merc. (EMF) fra CBS og har 8 års 
 erfaring inden for markeds føring i store internationale 
 selskaber. Jeg fungerer som BtB  Marketing Manager i 
bredbåndsforretningen og arbejder i tæt  samarbejde  
med mobilforretningen om at markedsføre total- løsninger 
til erhvervslivet. I Telia er der muligheder for at præge 
 beslutninger, og sammen med gode  kolleger gør det Telia  
til en fantastisk  arbejdsplads.

70478_Karrieredagene_2012_266x180_final.indd   1 08/02/12   08.48

 •  Hvad er det, du kan og vil, og hvem har behov for det?

•  Hvad skal der være plads til i dit liv i øvrigt?

• Vær proaktiv, opsøgende og udadvendt.

•  Vær åben over for mange muligheder og grib chancen, 
når den dukker op.

•  Tro på dig selv, men vær ydmyg over for opgaven.

tip til karrierestart

ricki nielsen
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Af Astrid Wierzba

Karriereveje
Valget er dit og gør hele forskellen. 
Det viser følgende eksempler på tre individuelle karriereveje. 

Marie Scott Poulsen
kontorchef/kommunikationschef i  
økonomifor valtningen, københavns kommune

København er jo både hovedstad og landets største ar
bejdsplads, så jeg arbejder med alle tænkelige afarter af 
kommunikation – fra langhårede strategiske planer til kom
munikation af komplekse størrelser som administrations
planer, byudviklingsprojekter og budgetter. Jeg planlægger 
og gennemfører kampagner, ølkassemøder, direct mails til 
medarbejderne og rådgiver kolleger. Jeg er også leder for 8 
– 10 meget dygtige medarbejdere og samarbejder tæt med 
overborgmesterens sekretariat i mange sager, fx når der er 
modeuge eller modtagelse af håndbolddrengene.

Jeg har valgt job efter indhold – ikke efter sektor. når det er 
sagt, er det umådelig interessant at arbejde i en politisk le
det organisation, hvor de beslutninger, politikere træffer, og 
som organisationen har ansvar for at implementere, har be
tydning for en halv mio. københavneres hverdag. Fortællin
gen om vækst og livskvalitet skal formidles, og København 
skal fortsat være kendt for at være en af verdens bedste 
byer at bo og arbejde i. og så er her travlt og til tider kaotisk 
under forhandlinger, store lanceringer og vanskelige sager. 

Det er et job, hvor man går ”all in”. Der er kæmpe mulig
heder for indflydelse, og man får afprøvet alle dele af faget 
plus lidt mere! Jeg kan godt lide, at jeg i nogle situationer er 
på kanten af min ydeevne.  Så er der selvfølgelig kæmpe
variation i hverdagen, hvor jeg både sikrer, at vi holder den 
kommunikationsstrategiske kurs, informerer forvaltningen 
om vores direktionsmøder og møder med overborgme
steren og slæber møbler rundt til fotosessioner, kører til 
trykstart på kampagneplakater og har mange, mange sam
arbejdsrelationer ud af huset. Sjovt! 

Leah Vold Korgaard
shippingkoordinator ved Daily mærsk 

Jeg arbejder i shippingafdelingen Daily Maersk, idet min 
helt overordnede opgave er at sikre, at vores kunders last 
når frem til tiden. i shippingbranchen er der ofte forsin
kelser på leverancerne, hvilket betyder, at virksomheder 
må indregne en vis buffer i deres leveringskæde. Det er 
vi sat i verden for at gøre noget ved og samtidigt holde 
omkost ning erne nede.  Afdelingen er en relativ ny afdeling 
placeret i Shanghai, idet vi tilbyder daglige afgange fra 
fire nøgle havne i Kina og Sydøstasien til tre nøglehavne i 
nordeuropa. 

Det er en spændende arbejdsplads, fordi det giver mig 
mulighed for at møde mange forskellige mennesker med 
forskellig kulturbaggrund. Hvis man ønsker at gøre karriere i 
en global virksomhed som Maersk, er det også en fordel at 
have arbejdet i en af de internationale afdelinger for at for
stå, hvordan beslutninger taget fra hovedkontoret i Køben
havn påvirker kontorerne ude i verden – og hvorfor det er 
vigtigt, at man lytter til dem. Sidst men ikke mindst giver det 
mig erfaring med den kinesiske kultur og forretningsliv, som 
er helt uvurderlig – både for mit cV og mit netværk.

noget af det, jeg sætter mest pris på, er, at jeg som 
udstationeret møder så mange forskellige mennesker og 
forskellige kulturer, som er med til at gøre min hverdag sjov 
og spændende. Det betyder også noget, at jeg har min 
overordnedes tillid og har et stort ansvar i forbindelse med 
den daglige drift. Jeg føler virkelig, jeg gør en forskel, og at 
jeg bliver udfordret hver dag.

Esben Kaufmann
graduate og projektleder i nnit

Jeg leder implementeringen af itprojekter fra AZ for en 
række af nnit’s kunder, herunder opsætning af servere, 
hardware og programmer. Jeg sørger også for, at funda
mentet for den videre drift af systemet er på plads, så vores 
kunders it hele tiden fungerer optimalt og er opdateret med 
de nyeste funktionaliteter.

Jeg har valgt at starte min karriere som graduate, fordi det 
giver mig mulighed for at snuse til forskellige projekter og 
lære virksomheden at kende hele vejen rundt – fra ker
neværdier til produkter og kunder. graduateprogrammet 
består af tre moduler à et halvt år, hvor jeg arbejder som 
projektleder i tre forskellige afdelinger, der også har givet 
mig et stort netværk i virksomheden. Den mulighed ville 
jeg ikke have fået, hvis jeg var startet i en fast stilling med 
tilknytning til én bestemt afdeling. 

Det er vigtigt for mig, at jeg føler, at jeg hele tiden udvikler 
mig og har tilstrækkelig med udfordringer – både fagligt og 
personligt. Det betyder også noget, at alle i virksomheden 
arbejder sammen om at nå vores fælles mål, og at alle er 
ambitiøse med deres arbejde. Personligt finder jeg det 
utrolig vigtigt at være en del af en virksomhed, der leverer 
kvalitet og ikke går på kompromis med den kvalitet. Det 
sikrer, at kunderne er tilfredse, og er jo i bund og grund det, 
der gør, at jeg finder glæde ved mit arbejde.
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Lars D.
Christoffersen

ALECTIA er rådgivende ingeniører og konsulenter. Vi rådgiver 
om bygninger, processer og produktivitet. Om at få mennesker til 
at trives indenfor og natur til at trives udenfor. Samspillet mellem 
vores eksperter har gjort os til en førende international rådgiver. 
Mød os på alectia.com 

‘Vi kan få 100.000 
ekstra hænder på 
arbejdsmarkedet. 
Og de skal ikke 
engang have løn.   
                                           
                  
                  Se fi lmen.
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Kursen på dollar, euro og yen går op og ned, 

men ny viden er altid i høj kurs.

Opdater dine kompetencer og bliv klar til at tage 

større ansvar på din arbejdsplads.

  Niels Brocks karrierekurser er skabt i tæt  

        samspil med erhvervslivet. Det betyder, 

    at du kan bruge det, du lærer med det 

      samme, og at du bliver mere værdifuld  

       for din arbejdsplads.

Ring til os på tlf. 3341 9100, eller læs mere på vores hjemmeside
www.brock.dk/karrierekurser
Central beliggenhed med undervisning 200 meter fra Metro

Nye kurser på Niels Brock

VIDEN ER DEN STÆRKESTE VALUTA
På vores hjemmeside kan  
du blandt andet læse mere  
om vores kurser i: 

  Coaching

  Projektstyring

  Kommunikation

  CSR – Corporate Social  
Responsibility

  Konflikthåndtering N
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•  Sørg for at skille sig ud fra de andre kandidater

•  Studiejob er guld. Mange virksomheder vil gerne have en ung, nyud-
dannet person med 5 års erfaring på lønningslisten. Start din erhvervs-
erfaring allerede i studietiden.

•  Lav en plan for hvor og hvordan du gerne vil arbejde. Hvilke arbejdsop-
gaver vil du gerne have, hvilken slags arbejdsmiljø passer dig bedst og 
har du nogle drømmearbejdspladser?

•  Kend din værdi. Din værdi er summen af faglighed, uddannelse, fritids-
aktiviteter og frivilligt arbejde. Dit arbejde i andelsforeningens besty-
relse eller i fodboldklubben har givet dig organisatoriske erfaringer - de 
skal på dit CV. Indtil CV’et kan fyldes ud af års erhvervserfaring, gæl-
der det om at finde værdien i alle de andre aktiviteter du har fyldt dit liv 
med. Husk at virksomheder ansætter mennesker - ikke uddannelser.

•  Netværk er vigtigt. Vær ikke bange for at bruge dit netværk - menne-
sket er flokdyr og vi vil hellere end gerne hjælpe hvor vi kan

•  Din kommende arbejdsgiver bruger jobportalernes CV-baser til at søge 
efter egnede kandidater, og det samme gør rekrutteringsbureauerne. 
Sørg for at dit CV altid er fuldt opdateret og tilgængeligt.

•  Kom ind på jobmarkedet gennem frivilligt arbejde eller vikariat. Der er 
mange om buddet i øjeblikket, og det gælder om at få noget erhvervs-
erfaring i en fart. En måde at få foden ind på kan være gennem at 
arbejde frivilligt eller vikariater. Begge dele giver dig erhvervserfaring 
og udvider dit netværk.’

Godt på vej mod  
dit første job som 
nyuddannet
Christoffer Feilberg er administrerende 
direktør i Jobzonen, Danmarks største job-
netværk. Her har han samlet en række gode 
råd til dig som nyuddannet.

Gode råd til nyuddannede

Held og lykke med jobsøgningen.
christoffer Feilberg



09Annoncetillæg  FebruAr/MArtS  2012

Dit fag  
– vores fokus

 

Ring og hør mere om dine muligheder  

for at blive gratis medlem af HK som studerende

 

Ring på 70 11 45 45 eller besøg os på www.hk.dk

Annonce
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AC 
Accenture 
Akademikernes A-kasse 
Andreasen & Hvidberg 
Arla Foods  
AS3 Employment 
Bladt Industries A/S 
CA a-kasse 
Career Country 
Dafolo A/S
Danfoss A/S
Dansk Studie Center 
Danske Advokater 
Danske Bank IT 
Deloitte 
DJØF 
DLBR 
DM (Dansk Magisterforening) 
Energinet.dk 
Erhvervshus Nord 
Folia 
Forsvaret 
Frederikshavns kommune 
Gabriel 
Greenland Contractors 
Grundfos 
HjulmandKaptain  
Hjørring kommune 
IAK  
IDA 
Jammerbugt Kommune 
Job Vision 
Jobindex 
Jyske Bank 
KMD A/S
Kommunikation og Sprog 
Konsulenthuset ballisager a/s 
KPMG 
KRIFA 
Maersk Line 
Magistrenes A-kasse 
Meltwater Group 
Mercuri Urval 
NNIT 
Nordea 
Nyledige – CADSKOLEN 
ORACLE 
PwC 
Region Nordjylland 
Rigsrevisionen 
Robert Bosch A/S
Schlumberger 
Siemens A/S – Siemens Wind Power A/S 
Steria
Systematic A/S 
Targit A/S 
Testinglab Denmark ApS 
Thisted Kommune 
UniqueConsult 
UVdata A/S 
VELUX A/S
Workindenmark 
Aalborg Energi Technik, AET 
Aalborg Kommune 
Aalborg Universitet 
AAU Matchmaking

Abercrombie & Fitch 
Accenture
Affecto Denmark a/s 
Aibel AS 
Akademikernes A-kasse
Avanade 
BASF A/S
Britsh American Tobacco Denmark 
CA a-kasse 
Capgemini Danmark A/S 
Carlsberg 
Copenhagen Innovation and 

  Entrepreneurship Lab
Codan Forsikring 
CO-RO Food A/S 
Danfoss A/S
Dansk Standard 
Dansk Studie Center 
Danske Advokater
Danske Bank-koncernen   
De Forenede Dampvaskerier A/S 
Deloitte
Det Blå Danmark 
DJØF 
DLBR 
DM (Dansk Magisterforening) 
DSB 
DTU 
Energinet.dk
Eniro 
Ernst & Young 
EU-Kommissionen (om ligeløn) 
Euler Hermes Kreditforsikring 
Forsvaret
Hilti Danmark A/S 
HP 
IBM 
Ingeniørhøjskolen i København 
Jobindex 
Junior Chamber International (JCI) 
KMD A/S 
Kommunikation og Sprog 
KPMG 
Københavns Kommune 
LEO Pharma 
Logica 
Maersk Line 
Magistrenes A-kasse 
MAN Diesel & Turbo 
Meltwater Group 
Mercuri Urval 
Microsoft 
Nestlé Nordic 
Nets 
NNIT 
Norrbom Vinding 
Nyledige – CADSKOLEN 
PA Consulting Group 
PwC 
Rambøll Management Consulting 
Reckitt Benckiser
Rigsrevisionen 
Schlumberger 
Siemens A/S – Siemens Wind Power A/S 
SimCorp A/S 
Steria A/S 
Systematic A/S
Telenor 
Telia Danmark 
Testinglab Denmark ApS  
Thorn Lighting 
VELUX A/S 
Workindenmark

AC 
Akademikernes A-kasse 
Autorola A/S 
BDO 
Bravida Danmark A/S 
CA a-kasse 
Career Country 
Carlsberg 
Cheminova A/S 
Danfoss A/S 
Danisco A/S 
Deloitte 
DJØF 
DLBR 
DM (Dansk Magisterforening) 
ECCO Sko A/S 
Energinet.dk 
Euler Hermes Kreditforsikring 
Falck Schmidt Defence Systems 
Forsvaret
Ib Andresen Industri 
Jobindex
Karriere i Tønder
Kommunikation og Sprog 
KPMG 
Maersk Line 
Magistrenes A-kasse 
Meltwater Group
Mercuri Urval 
Micro Matic 
Nassau 
Netcompany A/S 
Nets 
Nielsen og Nielsen Holding
NNIT 
Nordea 
Odense Kommune 
PwC 
Region Syddanmark 
Schlumberger 
Senmatic 
TeleBilling A/S 
Trekantområdet Danmark 
Triax 
VandCenter Syd as 
Workindenmark

AAK AarhusKarlshamn Denmark A/S
Abercrombie & Fitch 
Accenture 
Air Liquide Danmark 
Akademikernes A-kasse 
Arla Foods 
AU Career  
Bravida Danmark A/S 
British American Tobacco Denmark 
CA a-kasse 
Career Country  
Cheminova A/S 
Codan Forsikring 
Danfoss A/S 
Danisco A/S
Dansk Studie Center 
Danske Advokater 
Danske Bank-koncernen 
Danske Commodities A/S  
Deloitte 
DJØF 
DLBR 
DM (Dansk Magisterforening) 
DTU 
ECCO Sko A/S 
Energinet.dk 
Ernst & Young 
Euler Hermes Kreditforsikring 
Forsvaret 
Grundfos 
Hilti Danmark A/S 
Jobindex 
Jyske Bank 
Kommunikation og Sprog 
Kontaktmæglerne, Region Midt 
KPMG 
Logica 
Maersk Line 
Magistrenes A-kasse 
Meltwater Group
Mercuri Urval 
Nets  
NNIT
NRGi 
Nyledige – CADSKOLEN 
PA Consulting Group 
Pressalit A/S 
PwC 
Rambøll Management Consulting 
Region Midtjylland 
Region Syddanmark
Rigsrevisionen 
Schlumberger 
Siemens A/S – Siemens Wind Power A/S 
Steria A/S 
Systematic A/S 
Trekantområdet Danmark 
VELUX A/S 
Workindenmark 

DANMARKS STØRSTE JOB- OG KARRIEREMESSE

®KARRIEREDAGENE

6 7 8 9 MARTS 2012
FOR STUDERENDE OG DIMITTENDER FRA DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER

AALBORG 
Tirsdag 6. marts 
GIGANTIUM Kl. 10–16

AARHUS 
Onsdag 7. marts 
RADISSON BLU Kl. 10–16

ODENSE
Torsdag 8. marts 
SDU CAMPUSTORVET Kl. 10–16

KØBENHAVN 
Fredag 9. marts 
ØKSNEHALLEN Kl. 10–17

125 VIRKSOMHEDER 
ER PÅ UDKIG EFTER TALENTER

BESØG JOBGALLERIET 
OG FÅ PERSONLIG LISTE MED KONKRETE JOB

HØR FOREDRAG, BL.A.:
  JOBSØGNINGENS A-Z
  UOPFORDRET JOBSØGNING
  STYRK DIT PERSONLIGE BRAND
  SKRIV ET CV & ANSØGNING, DER VIRKER!

Læs mere på www.karrieredagene.dk

REGISTRER DIG NU PÅ
 WWW.KARRIEREDAGENE.DK

SPRING KØEN OVER PÅ KARRIEREDAGENE 
BLIV SPOTTET SOM TALENT 
VIND PRÆMIER

ARRANGØR:                                             MEDIESPONSORER:
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AC 
Accenture 
Akademikernes A-kasse 
Andreasen & Hvidberg 
Arla Foods  
AS3 Employment 
Bladt Industries A/S 
CA a-kasse 
Career Country 
Dafolo A/S
Danfoss A/S
Dansk Studie Center 
Danske Advokater 
Danske Bank IT 
Deloitte 
DJØF 
DLBR 
DM (Dansk Magisterforening) 
Energinet.dk 
Erhvervshus Nord 
Folia 
Forsvaret 
Frederikshavns kommune 
Gabriel 
Greenland Contractors 
Grundfos 
HjulmandKaptain  
Hjørring kommune 
IAK  
IDA 
Jammerbugt Kommune 
Job Vision 
Jobindex 
Jyske Bank 
KMD A/S
Kommunikation og Sprog 
Konsulenthuset ballisager a/s 
KPMG 
KRIFA 
Maersk Line 
Magistrenes A-kasse 
Meltwater Group 
Mercuri Urval 
NNIT 
Nordea 
Nyledige – CADSKOLEN 
ORACLE 
PwC 
Region Nordjylland 
Rigsrevisionen 
Robert Bosch A/S
Schlumberger 
Siemens A/S – Siemens Wind Power A/S 
Steria
Systematic A/S 
Targit A/S 
Testinglab Denmark ApS 
Thisted Kommune 
UniqueConsult 
UVdata A/S 
VELUX A/S
Workindenmark 
Aalborg Energi Technik, AET 
Aalborg Kommune 
Aalborg Universitet 
AAU Matchmaking

Abercrombie & Fitch 
Accenture
Affecto Denmark a/s 
Aibel AS 
Akademikernes A-kasse
Avanade 
BASF A/S
Britsh American Tobacco Denmark 
CA a-kasse 
Capgemini Danmark A/S 
Carlsberg 
Copenhagen Innovation and 

  Entrepreneurship Lab
Codan Forsikring 
CO-RO Food A/S 
Danfoss A/S
Dansk Standard 
Dansk Studie Center 
Danske Advokater
Danske Bank-koncernen   
De Forenede Dampvaskerier A/S 
Deloitte
Det Blå Danmark 
DJØF 
DLBR 
DM (Dansk Magisterforening) 
DSB 
DTU 
Energinet.dk
Eniro 
Ernst & Young 
EU-Kommissionen (om ligeløn) 
Euler Hermes Kreditforsikring 
Forsvaret
Hilti Danmark A/S 
HP 
IBM 
Ingeniørhøjskolen i København 
Jobindex 
Junior Chamber International (JCI) 
KMD A/S 
Kommunikation og Sprog 
KPMG 
Københavns Kommune 
LEO Pharma 
Logica 
Maersk Line 
Magistrenes A-kasse 
MAN Diesel & Turbo 
Meltwater Group 
Mercuri Urval 
Microsoft 
Nestlé Nordic 
Nets 
NNIT 
Norrbom Vinding 
Nyledige – CADSKOLEN 
PA Consulting Group 
PwC 
Rambøll Management Consulting 
Reckitt Benckiser
Rigsrevisionen 
Schlumberger 
Siemens A/S – Siemens Wind Power A/S 
SimCorp A/S 
Steria A/S 
Systematic A/S
Telenor 
Telia Danmark 
Testinglab Denmark ApS  
Thorn Lighting 
VELUX A/S 
Workindenmark

AC 
Akademikernes A-kasse 
Autorola A/S 
BDO 
Bravida Danmark A/S 
CA a-kasse 
Career Country 
Carlsberg 
Cheminova A/S 
Danfoss A/S 
Danisco A/S 
Deloitte 
DJØF 
DLBR 
DM (Dansk Magisterforening) 
ECCO Sko A/S 
Energinet.dk 
Euler Hermes Kreditforsikring 
Falck Schmidt Defence Systems 
Forsvaret
Ib Andresen Industri 
Jobindex
Karriere i Tønder
Kommunikation og Sprog 
KPMG 
Maersk Line 
Magistrenes A-kasse 
Meltwater Group
Mercuri Urval 
Micro Matic 
Nassau 
Netcompany A/S 
Nets 
Nielsen og Nielsen Holding
NNIT 
Nordea 
Odense Kommune 
PwC 
Region Syddanmark 
Schlumberger 
Senmatic 
TeleBilling A/S 
Trekantområdet Danmark 
Triax 
VandCenter Syd as 
Workindenmark

AAK AarhusKarlshamn Denmark A/S
Abercrombie & Fitch 
Accenture 
Air Liquide Danmark 
Akademikernes A-kasse 
Arla Foods 
AU Career  
Bravida Danmark A/S 
British American Tobacco Denmark 
CA a-kasse 
Career Country  
Cheminova A/S 
Codan Forsikring 
Danfoss A/S 
Danisco A/S
Dansk Studie Center 
Danske Advokater 
Danske Bank-koncernen 
Danske Commodities A/S  
Deloitte 
DJØF 
DLBR 
DM (Dansk Magisterforening) 
DTU 
ECCO Sko A/S 
Energinet.dk 
Ernst & Young 
Euler Hermes Kreditforsikring 
Forsvaret 
Grundfos 
Hilti Danmark A/S 
Jobindex 
Jyske Bank 
Kommunikation og Sprog 
Kontaktmæglerne, Region Midt 
KPMG 
Logica 
Maersk Line 
Magistrenes A-kasse 
Meltwater Group
Mercuri Urval 
Nets  
NNIT
NRGi 
Nyledige – CADSKOLEN 
PA Consulting Group 
Pressalit A/S 
PwC 
Rambøll Management Consulting 
Region Midtjylland 
Region Syddanmark
Rigsrevisionen 
Schlumberger 
Siemens A/S – Siemens Wind Power A/S 
Steria A/S 
Systematic A/S 
Trekantområdet Danmark 
VELUX A/S 
Workindenmark 
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Af Astrid Wierzba

Det viser en ny undersøgelse foretaget af 
konsulentvirksomheden Manova, der har 
kigget nærmere på nyuddannede akademi
keres forventninger og præferencer, når de 
søger job.

 Vores undersøgelse giver et meget klart 
indtryk af, at nyuddannede gerne vil vide
reuddanne sig, og at de prioriterer løbende 
udviklingsmuligheder højt. Det være sig 
kurser, efteruddannelse eller udlandsop
hold, fortæller videnschef Kia Øland fra 
Manova.

De Unge skifter joB
Forklaringen ligger til dels i den benhårde 
konkurrence, arbejdsmarkedet byder på 
i dag, mener Kia Øland, men også i de 
jobskifter, der er blevet en naturlig del af de 
unges arbejdsliv.

 De unge er bange for at blive overhalet af 
andre med mere viden og erfaring end dem 
selv, men der er heller ingen tvivl om, at de 
unge ikke regner med at blive i samme job 
hele livet, og derfor er de optagede af at 
vedligeholde deres viden og udvikle deres 
kompetencer, siger Kia Øland.

mænD UDveksler viDen meD  
kol legerne, kvinDer vil på kUrsUs
undersøgelsen er foretaget blandt 5.668 
universitetsstuderende og dimittender og 
viser, at tendensen er lige udbredt mellem 
mænd og kvinder – dog med forskelle.

 Mændene i undersøgelsen efterspørger 
primært videndeling på arbejdspladsen. 
Det er altså den daglige udveksling mellem 
kolleger, der er vigtig for dem, mens kvin
derne især kigger efter uddannelsesforløb, 
der kan dokumentere deres kompetencer, 
fortæller Kia Øland.

efter- og  
viDereUDDAnnelse Hitter
Det mærker man på niels brocks Kursus
center, hvor et stigende antal kandidater 
søger hen for at supplere deres eksisteren
de uddannelse med nye og dokumenterede 
kompetencer. Det gælder både jobsøgende 
kandidater og kandidater i job.

 Vi oplever en stigende interesse blandt 
nyuddannede kandidater om at efter og 
videreuddanne sig inden for fx ledelse eller 
økonomi. Der er også mange, der deltager 
på kortere opkvalificeringskurser om fx 
konflikthåndtering, samarbejde, ledelse, 
regnskab eller it, mens ledige akademikere 
naturligt nok går efter de kurser, der kan 
gøre det lettere for dem at finde et job, 
fortæller kursuschef Jette elkjær. 

UDviklingsmål  
fAstlægges på mUs-sAmtAler
også hos producenten af ovenlysvinduer 
VeluX A/S er efter og videreuddannelse 
et centralt element, når årlige medarbejder
udviklingssamtaler er med til at sætte klare 
udviklingsmål for den enkelte. Det fortæller 
chef for VeluXkoncernens learning og 
Development ellen Frier.

 VeluX gruppen er en videnstung 
virksomhed, der lever af med
arbejdernes viden og evne til at 
tænke nyt. Derfor har medarbej
derudvikling og kompetenceløft 
altid været et centralt element i 
vores forretningsstrategi og er 
som sådan ikke noget nyt for os. 
Dér, hvor vi måske kan mærke en 
ændring, er i typen af efter og vi
dereuddannelse, idet mange af de 
nye medarbejdere i stigende grad 
efterspørger internationale uddan
nelsesprogrammer fra nogle af de 
blåstemplede uddannelses steder 
som iMD og Henley business 
School, fortæller ellen Frier.

Man skulle tro, de havde fået nok. Ikke desto  
mindre står udviklingsmuligheder og videreuddan-
nelse højst på ønskesedlen, når nyuddannede søger 
deres første job.

Kandidaterne 
vil have livslang 
læring

Kia Øland

Jette elkjær

ellen Frier

 •  Manova Kandidatrapport udkommer i marts 2012. 5668 dimittender og ny-
uddannede akademikere har besvaret undersøgelsen, som stiller skarpt på de 
faktorer, der gør sig gældende for kandidater i jobsammenhænge. 

•  Rapporten giver bl.a. indblik i kandidaternes forventninger til mobilitet, 
ledelse, fleksibilitet, kultur og arbejdsmiljø, udstationering samt holdninger 
til private og offentlige virksomheder - og deres medieadfærd. 

•  For mere information, kontakt videnschef Kia Øland, koe@manova.dk 

fakta
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Tag et blåstemplet karriereråd 
med videre.

Hvert år hjælper Mercuri Urval mange akademikere til at tage det næste 

skridt i deres karriere. Besøg os på Karrieredagene 2012 og få hjælp til din 

jobsøgning. Vi kan ikke skaffe dig et job, men vi kan give dig gode råd  

om dit CV og din ansøgning. Få en snak med en konsulent på vores stand,  

så er du godt på vej.

Fordi mennesker betyder alt

www.mercuriurval.com
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A-kasse og fagforening 
– hvorfor det?

TALENTPORTALEN

Bliv spottet som talent!
Er du studerende eller dimittend fra en videregående uddannelse?
Flere og flere virksomheder bruger Talentportalen.dk til at lede 
efter talenter – ved at registrere dig kommer du tættere på de 
mest attraktive arbejdspladser og karrieremuligheder.

Registrer dig nu        – det ta’r kun 2 minutter.

Hver anden  
bliver ledig efter uddannelsen
risikoen for, at du som nyuddannet bliver 
ledig er stor. blandt nyuddannede akade
mikere er hver anden ledig lige efter uddan
nelsen, mens hver fjerde er ledig efter et år. 
Som ledig nyuddannet kan du få 13.997 kr. 
om måneden i dagpenge fra akassen. 

A-kassen er lige så vigtig  
som dine andre forsikringer 
ledighed kan ramme alle. når konjunktu
rerne er dårlige, og ordrebøgerne er tomme, 
skærer virksomhederne. og her er risikoen 
specielt stor for de nyuddannede, fordi 
de er de sidste, der er blevet ansat og har 
mindst erhvervserfaring.

Uden a-kasse ingen dagpenge  
– og kontanthjælp hjælper ikke
Hvis du ikke er i akasse, er du henvist til 
kommunen og kontanthjælp, men hvis du 

har blot en beskeden formue eller indtægt, 
kan du ikke få kontanthjælp. Dagpengene 
er ikke afhængige af din formue eller even
tuel ægtefælles formueforhold.

A-kassen kan hjælpe dig med jobsøgning 
og karriereudvikling - men tjek markedet
Alle akasser kan hjælpe dig med kurser og 
rådgivning om jobsøgning, hvis du bliver 
ledig. undersøg markedet og tjek, hvad de 
forskellige akasser kan tilbyde dig, herun
der: 1. prisen, 2. hvad du får for dine penge, 
og 3. om du passer ind i akassens med
lemsgruppe. 

meld dig gratis i 
a-kasse allerede som studerende 
Akassemedlemskab er gratis for stude
rende under 30 år  og hvis du er medlem 
som studerende i mindst et år, får du en 
ekstra måneds dagpenge (13.997 kr.), hvis 
du bliver ledig efter uddannelsen. 

fagforeningen varetager  
dine interesser som lønmodtager
De fleste fagforeninger er hverken religiøse 
eller politisk engagerede, men bruger tiden 
på loyalt at rådgive deres medlemmer om 
lønforhandlinger, jobsamtaler og ansættel
seskontrakter. Mange fagforeninger tilbyder 
også kurser, medlemsrabatter og netværks
møder.

få hjælp til dine lønforhandlinger
når arbejdsløsheden er lav, er det nem
mere at forhandle sin løn selv, end det er i 
nedgangstider, hvor forhandlingerne bliver 
hårdere og modkravene større. Det kan en 
fagforening hjælpe dig med.

Bedre arbejdsvilkår  
med en tillidsrepræsentant
På mange arbejdspladser vil der være en til
lidsrepræsentant, hvis opgave er at forbed
re arbejdsvilkårene for dig og dine kolleger. 

fagforeningen  
bakker dig op, hvis du bliver fyret
Hvis du bliver fyret, og tingene spidser til 
mellem dig og din arbejdsgiver, står du rig
tig skidt uden en fagforening. Så er det bare 
for sent at gøre noget ved. 

stå stærkere som del af fællesskabet
Som medlem af en fagforening bliver du en 
blandt mange. Det er en stor fordel, når der 
skal forhandles kollektive aftaler om løn og 
ansættelsesvilkår. grundlæggende aftales 
arbejdsforhold mellem arbejdsgiver og  
tager stadig af fagforeningerne. 

KILDE:  CA a-kasse og Dansk Magisterforening

Der er mange grunde til at melde sig ind 
i en a-kasse og fagforening. Her kan du 
læse om de vigtigste.

Af Astrid Wierzba

derfor BØr du Melde diG ind i en a-kasse derfor BØr du Melde diG ind i en faGforeninG
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Nyuddannet og på vej 
 på arbejdsmarkedet? 
DM hjælper dig            

dm.dk/medlemskab

LØN OG ANSÆTTELSE  
Rådgivning om løn og vilkår på jobbet 
 
JOBSØGNING  
Gode råd og sparring på cv og ansøgning 
 
KARRIERERÅDGIVNING  
Hjælp til nyt job og nye kompetencer 
 
ARRANGEMENTER  
Viden om højaktuelle emner 

DM PROCENT  
Rabatter og fordelagtige tilbud 
 
MAGISTERJOB  
Jobdatabase og jobagent 
 
NETVÆRK  
Kontakter og inspiration 
 
EFTERUDDANNELSE  
Kurser og kompetencegivende fag

136326 DM_annonce_266x180_Karrierevejviseren.indd   1 09/02/12   09.50

EMPLOYING AND DEVELOPING THE RIGHT PEOPLE 

HAS BEEN THE KEY TO OUR SUCCESS SINCE 

CARLSBERG WAS FOUNDED BACK IN 1847

For more information about job opportunities please visit www.carlsberg.dk

EMPLOYING AND DEVELOPING THE RIGHT PEOPLE 

HAS BEEN THE KEY TO OUR SUCCESS SINCE 

CARLSBERG WAS FOUNDED BACK IN 1847

For more information about job opportunities please visit www.carlsberg.dk
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Sådan lykkes
  du med din
karriere Overgangen fra studietiden til et 

liv med fast arbejde kan være svær, 
men første job kan sagtens danne 
afsæt for en solid karriere. 

Af Astrid Wierzba

Vi har kigget nærmere på hvordan.

grundlaget for en succesfuld karriere starter 
allerede under jobsamtalen. Det mener Hr
rådgiver fra PA consulting group, gitte Dam 
Andersen, der oplever, at alt for mange nye 
medarbejdere ikke har sat sig ordentligt ind i, 
hvad jobbet egentlig kræver.

 Det er vigtigt, at man er bevidst om, at 
man har et medansvar for, om jobbet bliver 
en succes, og at det ansvar starter allere de 
inden, man får jobbet, når man er til jobsam
tale. Det er her, der er mulighed for at af
stemme forventninger, så der ikke er forskel
lige opfattelser af, hvad jobbet indebærer, 
fortæller gitte Dam Andersen.

sørg for At skABe resUltAter
når det er på plads, er det også vigtigt, at 
man rent faktisk leverer nogle solide resulta
ter, mener gitte Dam Andersen.

 Start med at kortlægge opgaven og stil 
spørgsmålstegn ved, hvad der skal leveres, 
så du er sikker på, at du leverer det, din ar
bejdsgiver forventer. brug de hjælpemidler, 

der er i virksomheden og vær ikke bange for 
at bede om feed back af dine kolleger. Det er 
der som regel rigtig mange, der gerne vil, og 
er med til at sikre, at du ikke begiver dig ud 
af et forkert spor.

engAger Dig 
gitte Dam Andersen opfordrer også nyan
satte til i at tage del i aktiviteter, der rækker 
ud over de forventede opgaver.

 Det kan være en god idé at blande sig i 
sociale arrangementer eller udvalg, der fin
des på arbejdspladsen. Det vil ofte give et 
bredere perspektiv på virksomheden at møde 
kolleger fra andre afdelinger. når du får et 
bredere perspektiv på virksomheden, vil du 
fremover have bedre mulighed for at skabe 
værdi. Det gør det som regel også meget sjo
vere at tage på arbejde. 

Tag ansvar
gitte Dam Andersen

>>>
>>
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Vi har kigget nærmere på hvordan.

Vil du lykkes med dit nye arbejde, skal du 
sørge for at trives med det, du gør. Det mener 
global talent recruiting Specialist Xenia lau
sten fra Siemens Wind Power A/S.

 Det er utrolig vigtigt, at man trives på sit ar
bejde. Hvis man ikke trives, kan man heller ikke 
levere resultater. til gengæld er det forskelligt, 
hvad der skal til for at man trives. nogen har 
det godt med at give den en skalle i en periode 
for dernæst at skrue ned for blusset igen, mens 
andre gerne vil gøre tingene i et kontinuerligt 
tempo, og det er fint med os. Vi har ikke noget 
imod, at folk arbejder med stor entusiasme og 
nærmest til de segner, hvis bare det sker af 
egen drift, og man har det godt med at arbejde 
på den måde, siger Xenia lausten.

stArt meD At sætte Dig nogle mål
Derfor er det ifølge Xenia lausten vigtigt, at 
man som nyansat starter med at sætte sig 
nog le mål og gør sig klart, hvad man kan og vil. 

 Vil du gerne lave noget, hvor du har mulighed 
for at sætte et klart fingeraftryk, eller 

er løn og kontorstørrelse vigtigere for dig? 
Hvad kræver det, og hvilke udfordringer vil du 
gerne have i praksis? Fagligt og personligt. Har 
du de værktøjer, der skal til osv. når du har af
klaret alt det, er der alt andet lige større sand
synlighed for, at du lykkes med dit arbejde.

WHy not?
når man sætter sig mål, er det afgørende, at 
man ærlig, men man skal også være klar til at 
udfordre sig selv, mener Xenia lausten.

 Hos Siemens stiller vi gerne spørgsmålet Why 
not? Det lyder måske banalt, men der kan jo 
være opgaver, man siger nej tak til, selv om 
man har lysten eller evnerne til at løse dem. 
når man har stillet spørgsmålet 45 gange i 
træk, når man som regel ind til kernen i modvil
jen, og hvad der holder en tilbage.

Klare mål skaber 
trivsel og resultater

Xenia lausten

HAR DU 
CAND NOK?

Tag en jobsamtale med 
Christian Stadil, få karriereråd og 
meget mere på candportalen.dk

Candportalen er et spændende samarbejde mellem 
DM (Dansk Magisterforening), MA (Magistrenes A-kasse) og MP Pension. 

Her kan du som studerende eller nyuddannet trække på vores bedste kræfter 
i overgangen fra studieliv til arbejdsliv. Prøv kræfter i en jobsamtale med 
Christian Stadil eller Gitte Seeberg og læs hvordan Anita Bay Bundegaard 

og Morten Albæk ser fremtidens succesrige kandidater. 

Vind coaching, karriererådgivning 
og bøger.

CANDPORTALEN.DK / DM (Dansk Magisterforening) / Magistrenes A-kasse / MP Pension
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så du bliver
opgraderet samtidig 
med din computer

En del af løsningen

 Man skal sørge for at lægge tilstrækkelig energi i 
jobbet for, at det bliver en succes, og man skal tilgå 
jobbet med en vis ydmyghed. Det er de to vigtigste 
faktorer for, om du lykkes med dit nye arbejde.

Acceptér Dine 
opgAver og løs Dem optimAlt
Det mener ceo og bestyrelsesformand for PiD Per
sonalechefer i Danmark, Kim Staack nielsen, der 
oplever, at mange nyuddannede har alt for travlt med 
gerne at ville vælge egne opgaver. i stedet bør man 
starte med at tage de opgaver, man får anvist og lytte 
til sine kolleger, så man både udnytter deres kompe
tencer og får en fornemmelse af kulturen i virksom
heden.

 Det kan godt være, du føler, at du kan meget mere 
og gerne vil lave noget andet, men som nyansat bør 
man acceptere de opgaver, man får og sørge for at 
løse dem optimalt. når man har gjort det, og alle er 
glade, kan man lige så stille begynde at vælge sine 
opgaver, siger Kim Staack nielsen.

BeD om tilBAgemelDing frA Din cHef
ifølge Kim Staack nielsen er nøglen til succes også 
en tæt dialog med sin nærmeste chef eller en mentor.

 Dialogen er vigtig, fordi det er her, du har mulighed 
for at give udtryk for, hvad du kan tackle og magte. At 
du gerne vil have flere og sværere opgaver, eller at du 
mangler nogle værktøjer for at magte en opgave. 

Får man ikke den feed back, går man simpelthen 
kold, og det er lige så meget virksomhedens ansvar 
som dit. Sørg for som mininum at tage en samtale 
med chefen to uger før prøveperiodens udløb eller 
seks måneder efter din ansættelse.

involver Dig
Sidst men ikke mindst er det vigtigt at involvere sig 
socialt på sit nye arbejde, mener Kim Staak nielsen. 
også familien bør indvies i det nye arbejde.

 Det kan godt være, du synes, du bruger meget tid 
på det i starten, men du risikerer at stå uden for det 
sociale liv, en arbejdsplads også er, hvis du ikke gør 
det. Derfor bør du også til en vis grad indvi familien, 
så de også forstår, hvad der sker, og ikke føler sig 
forbigået, fordi du er meget af sted.

Vær ydmyg

Sådan lykkes
  du med din
karriere

 •  Sæt dig nogle klare mål og prioriter din tid. 
Det skaber overblik i hverdagen.

•  Gør det. Planer er ikke noget værd, hvis du ikke 
handler på dem og skaber nogle resultater.

•  Øv dig på tre ord: nej, hjælp og pyt. Som ny kan du ikke 
nå alt, vide alt eller gøre alle tilfredse. Lev med det og 
husk, at ingen arbejdsplads er tjent med, at du slider dig 
selv ned i løbet af et halvt år.

•  Involver dig. Sociale relationer er ofte lige så 
vigtige som de faglige.

•  Hav klare aftaler med familien.

sådan  lykkes 
du Med din karriere

Kim Staack nielsen

Det kan godt være, du føler, at du 
kan meget mere og gerne vil lave 
noget andet, men som nyansat 
bør man acceptere de opgaver, 
man får og sørge for at løse dem 
optimalt.
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Vil du være
vild med at arbejde?

Find drømmejobbet hos Jobindex – Danmarks største jobportal
Som nyuddannet kan jobjunglen være svær at overskue, men hos Jobindex hjælper vi dig med 

at få overblikket. Hos os finder du 80 % af alle danske jobannoncer, og du kan dagligt vælge 

mellem 10.000 stillinger. Så behøver du kun lede efter job ét sted på nettet.

Gå aldrig glip af en god jobchance mere. Brug vores CV-database og e-mail service,

så finder drømmejobbet dig – helt gratis.

På Jobindex kan du både tjekke dit lønniveau og finde gode råd og tips til jobsøgning. 

Du kan desuden prøve vores personlighedstypetest, som kan give dig en værdifuld indsigt 

omkring dig selv og andre. Jobindex tilbyder dig det suverænt bedste udvalg, og effektive 

værktøjer til at sortere med.

Vi glæder os til at give dig en fantastisk start på din karriere.

Klik ind på Jobindex.dk

Jobindex A/S | Holger Danskes Vej 91 2tv | 2000 Frederiksberg | Tlf. 3832 3355 | Fax. 3832 3350 | info@jobindex.dk

KV20120224alc.indd   1 2/24/2012   11:25:02 AM
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Kloge hoveder 
går ikke glip af 
14.000 kroner

Er du medlem hos AAK, får du målrettet job vejledning, 
så det bliver nemmere at finde et studierelevant  
arbejde.

Og melder du dig ind senest 12 måneder før, du er  
fær dig med din uddannelse, undgår du en måned uden  
indtægt – og tjener derved dagpenge til en værdi af ca. 
14.000 kr. Så kan du få dagpenge fra dag ét, hvis du 
ikke får et job lige fra start.

Det er gratis at være medlem, mens du læser.
MELD DIG IND PÅ AAK.DK

Kloge hoveder er til for at blive brugt


