
1. VELKOMMEN 

“Den, der ser udad, drømmer. Den der ser indad, vågner.” 

Carl Gustav Jung, psykiater, 1875-1961) 

Velkommen til bogen “Design dit Drømmejob - design DIG A/S”. 

Bogen er en guide til dig, der efterspørger redskaber til at vælge rigtigt næste 

gang, du vælger job.  

“Næste gang” er allerede nu. For du vælger hver eneste dag. Du vælger at 

blive i dit nuværende job eller søge videre. At handle eller ikke at handle på 

din situation. Eller at gøre det, du plejer, for at finde et job.  

Måske er du ledig og frustreret over, at din indsats ikke giver resultater. 

Måske oplever du, at det, du prøver at fortælle, ikke bliver modtaget, som du 

ønskede. Måske synes du ikke, du bliver hørt eller set, når du forsøger at gøre 

opmærksom på dig selv. 

Måske kæmper du med at finde retning på dit arbejdsliv og med at finde 

konkrete værktøjer til at lande det rigtige sted - få dit budskab klart frem og få 

kommunikeret, hvad det lige præcis er, du kan. 

Forhindringerne kan være mange på vejen mod at lande det rigtige job. 

Jeg tager dig gennem en række vigtige trin, som viser dig, hvordan du får den 

ro i maven, som kommer af, at du kender dit værd og ikke mindst din retning 

her i livet. 
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Det starter med DIG 

Bogen er relevant for alle uanset baggrund. Men du vil formentlig opleve den 

som særligt relevant, hvis du gennem et stykke tid har gået rundt med følelsen 

af ikke helt at blive set eller forstået, når du søger et job. Haft en følelse af, at 

du ikke passer ind nogen steder og tvivlet på, at der er brug for netop det, du 

kan. 

Det, der sker omkring dig - blandt andet dit arbejdsliv - er i høj grad en 

udløber af, hvad der sker inden i dig. Når jeg coacher klienter, er det derfor 

her, vi starter. 

Mange tiltag indenfor jobsøgningsjunglen beskæftiger sig primært med, hvad 

der foregår omkring dig, frem for at spørge til, hvad der foregår inden i dig. 

Bogen er baseret på mange, mange timers coaching og undervisning af 

jobsøgende og arbejdsgivere, hvor jeg trækker på min egen faglige ballast 

indenfor marketing, journalistik og kommunikation. 

Men selv mennesker, der til daglig arbejder med kommunikation, kan have 

rigtig svært ved at sælge den allervigtigste “vare”: Sig selv.  

Når det handler om os selv, er vi alle fyldt med “blinde pletter”. Vi har både 

svært ved at se vores fejl og vores kvaliteter. Det skal vi have hjælp til. 

Desuden bliver vi meget ofte meget blufærdige, når vi bliver bedt om at tale 

om os selv. Vi ligger stadig under for Janteloven og har lært, at dét at tale om 

sig selv ikke er god tone. Derfor bliver rigtig mange mennesker stadig 

utilpasse, når de bliver bedt om at fortælle om sig selv. Men når vi søger job 

og når vi vil frem her i verden, er vi nødt til at tale om os selv.  
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Bliv vejledt frem for vildledt 

Jeg har hjulpet mange mennesker til erkendelser, der hjalp dem videre i 

jobsøgningen på ret kort tid. Jeg har også selv været den jobsøgende, der 

efterspurgte kvalificeret hjælp til at komme videre i min jobsøgning, men ikke 

fik den rette hjælp.  

Lige så meget behov, der er for kvalificeret, skræddersyet hjælp til den 

jobsøgende, lige så mange kluntede og halvhjertede tilbud er der derude.  

De aktører, der i dag bruges af landets jobcentre, udgøres af en meget 

sammensat skare af både dygtige, erfarne og samvittighedsfulde konsulenter - 

men også plattenslagere og ukvalificerede udbydere, der føjer spot til skade og 

sætter den jobsøgende i en endnu ringere situation efter vejledningen, end de 

var, før de opsøgte vejledning. Det skyldes, at både jobcentre og en stor del af 

virksomheder og jobsøgende navigerer efter paradigmer, der ikke længere er 

gældende i praksis.  

Der sker rigtig meget på arbejdsmarkedet disse år. De råd, man gav 

jobsøgende for blot 5 eller 10 år siden, kan derfor ikke bruges i dag. De 

overvejelser, man måtte gøre sig for blot få år siden, er nogle andre i dag. 

For 10-15 år siden var det at kunne gå på efterløn i en alder af 60 en selvfølge 

for mange. En ny æra ventede én, 20-30 år endnu med nye aktiviteter, hvoraf i 

hvert fald de første 10 formentlig var med et godt helbred. 

Sådan så livet ud for den brede middelklasse for blot få år siden. I dag skal vi 

være længere tid på arbejdsmarkedet og vi stiller andre krav til vores 

arbejdsliv - både i forhold til at kunne udfordres og i forhold til at kunne 

trække stikket i perioder. Finde balancen mellem arbejde og alt det andet, vi 

gerne vil.  
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Det er ikke længere tilfredsstillende - eller muligt - at have et arbejdsliv, der er 

lettere utilfredsstillende, for herefter at trække sig tilbage i en alder af 60. 

Frem for at være en lineær proces, er vores arbejdsliv i løbet af få årtier blevet 

en cyklisk proces, bygget op af faser, der nok griber ind i hinanden, men som 

dårligt kan siges at være lineært progressive. Vi ser mennesker, der tager nye 

uddannelser midt i livet, til en lavere løn og mindre prestige end det job, de 

kom fra - og vi ser mennesker gå ned i tid og/eller løn for at have større 

frihed. Vi ser også sabbatår og jordomrejser i en moden alder og mennesker, 

der hopper til og fra livet som selvstændig og lønmodtager i løbet af et 

arbejdsliv.  

Vi vil have det bedste ud af livet, mens vi er her.  

Flere mennesker bliver “frie agenter” på arbejdsmarkedet. Et arbejdsliv kan for 

mange bestå både af tidsbegrænsede projektansættelser, perioder som 

freelancer, iværksætter - og fastansættelser. Tiden er løbet fra mange af 

fastansættelserne og en del oplever, at det er svært at “bide sig fast” et sted, 

fordi projektansættelser - især indenfor det offentlige - er blevet reglen frem 

for undtagelsen. Er et nyt fænomen i en nation, der tidligere bestod af 

lønmodtagere. 

Det betyder, at vi er nødt til at tage nogle bevidste og gennemtænkte valg i 

vores arbejdsliv. Vi er nødt til at gentænke ikke bare indholdet, men også 

formen på vores arbejdsliv, med mellemrum. 

Det kalder på en kyndig vejledning, der tager udgangspunkt i den enkeltes 

situation. Derfor tager bogen udgangspunkt i dig og undlader at komme med 

standardløsninger og -anvisninger. For hvis du ikke finder din egen vej, ender 

du med at blive slået hjem - igen og igen. 
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Leder du efter konkrete anvisninger til, hvordan du skriver det perfekte CV 

eller en ansøgning, der brænder igennem, er dette ikke bogen for dig. Der er 

skrevet masser af bøger om emnet, så det skulle være muligt at finde bøger i 

denne genre, hvis det er her, din søgen er. 

Min erfaring er, at sådanne guides er spild af tid, hvis ikke man har arbejdet 

grundigt med sin egen retning her i livet. Både CV, ansøgning, jobsamtaler og 

søgeproces skal afspejle DIG - og hvis du ikke hviler solidt i dig selv, er diverse 

guides efter min opfattelse spild af tid.  

Min erfaring i mødet med jobsøgende er, at når du er afklaret med dig selv, 

glider alt det andet meget nemmere.  

God fornøjelse! 

Trine Kruse Lykkegaard, karriererådgiver 
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