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Velkommen 

Nu ved jeg ikke om du kender
dette, men nogle gange når man
skal til jobsamtale, så er det bare
ligesom om, at samtalen ikke altid
forløber som man havde håbet på. 
Dette kan der naturligvis være
mange grunde til.

Jeg arbejder dagligt med
rekruttering af talenter rundt om i
hele landet, så jeg møder super
mange dygtige talenter hver
eneste dag.

Det er desværre langt fra altid, at
jeg oplever, at kandidaten virkelig
brænder igennem....Det har
inspireret mig til at skrive denne
e-bog.  
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Det kan være en rigtig god ide, at tjekke de

personer ud på LinkedIn, som skal deltage i

samtalen.

På denne måde kan du danne dig et billede af,

hvad det er for nogle personer du skal møde, lidt

om deres baggrund – og evt. lidt om en evt.

dresscode – når du kigger på deres profilfoto.

Det er i øvrigt også nærmest oplagt at bruge noget

af denne viden i den kommende smalltalk, og det

viser samtidig virksomheden, at du er grundig og i

stand til at bruge LinkedIn, som det værktøj det er.
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Brænd igennem,
allerede inden

samtalen…
 

https://jemac.dk/


03WWW.JEMAC.DK

SMALLTALKENS
FUNKTION ER AT
SKABE EN HYGGELIG
STEMNING

Start med
smalltalken…

 

 Her lærer man hinanden lidt at
kende, og man kan med fordel
”skyde sig lidt ind på hinanden”.

Smalltalken er lidt ufarlig for begge
parter, men samtidigt et særdeles
virksomt værktøj.

De bedste sælgere jeg har mødt
igennem tiden, bruger smalltalken
som en strategisk del af samtalen.

De har også en klar fornemmelse
for, hvornår man skal stoppe
smalltalken igen, og komme til
sagen…
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Brænd igennem
og scor
drømmejobbet..

Mød op velforberedt...
Man kommer bare bedre fra start,
når man kan tale lidt med om, hvad
der sker i virksomheden lige nu.

Egentligt er det ikke vigtigt, hvilket
område du dykker ned i, men det
betyder, at du virker velforberedt.

De fleste ledere kan godt lide at
tale om dem selv og deres
virksomhed. (igen et ”gammelt
sælgerkneb”)

Kom nu til tiden for
pokker…

Jeg vil faktisk gå så langt og sige,
at det kan være en god ide, at
komme lidt før, du skal være der.

Dels er det meget godt at du lige
”falder ned” – jo mere afslappet
du kan være, jo bedre.

Skulle der ske noget uforudset
med eksempelvis trafikken, så ring
og giv besked med det samme, så
ledelsen ikke skal sidde og vente
forgæves.

Nogle kandidater kommer
slentrende 3-5 minutter over
tiden, som det mest naturlige i
hele verden….altså for dem..
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Undersøgelser viser, at op imod 55% af den samlede

kommunikation er kropssprog...55% tag den...

Det er alligevel vildt nok at tænke på….

Når det nu er så meget, så kan du lige så godt bruge

denne viden aktivt.

Som udgangspunkt er det altid en god ide at have et

åbent kropssprog.

Man kan tydeligt signalere, at man gerne vil jobbet,

bare ved at bruge sin krop aktivt.

Du kan faktisk påvirke den du sidder overfor, bare

ved at spejle den andens kropssprog….

Du kan med fordel vælge at bruge nogle af de samme

måder som den anden sidder på. På denne måde vil

den anden person automatisk finde sympati for dig,

for du "ligner" jo ham
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Er du opmærksom 
 på, at kroppen

sladrer...
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Sandheden vinder
altid...
Det er altid en god plan at
fortælle sandheden,…og det er
altså ikke så fedt at ”blive klædt
af” til en samtale.

Hvis du ellers sidder overfor en
trænet rekrutteringskonsulent– vil
de via deres spørgsmål til dig,
hurtigt danne sig et indtryk af dig.

Og… hvis man forsøger at skjule
noget, så kan det som regel
mærkes.

Siger bare, jeg har været nødt til
at sige nej tak til nogle særdeles
”sprøde” kandidater på dette
grundlag…

Og et lille fif...
Det er en okay god ide, at din
LinkedIn profil og dit CV afspejler
hinanden. I hvert fald sådan at
årstallene passer sammen.
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Og...så må man faktisk gerne smile…

Nogle gange, når jeg holder

rekrutteringssamtaler – oplever jeg en

kandidat som er så alvorlig, at man

skulle tro, at det vi var kommet til en

begravelse...

Jeg er jo med på, at det kan være en

anspændt situation, men et smil og

glimt i øjnene, kan løsne meget op.

Et smil byder også indenfor, og jeg

kan godt lide, at man som kandidat

har overskud til at byde indenfor, så

man kan få fornemmelsen af, at man

sidder overfor en venlig person....
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Hvis du virkelig vil
sælge, så brug aktiv

lytning...
 

Der var engang en der sagde du har

en mund og 2 ører….det kan der være

meget sandhed i. ....

Når virksomheden fortæller om dem

selv, får du mange informationer. 

Hvis du nikker, siger hmm, jaaa, nåhhr

ja, eller noget i denne retning, viser

du, at du er med i samtalen, og du

forstår hvor chefen vil hen med

historien….

Imens du benytter dig af aktiv lytning,

så hold øjenkontakten, det er med til

at vise øget interesse…

Det modsatte er naturligvis også

tilfældet, hvis du har mere travlt med

at kigge rundt i lokalet, end holde

øjenkontakten, tjaaa
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I min verden er der utrolig meget forskel på, at

man er på vej hen imod drømmejobbet – eller

man er på vej væk fra en dårlig chef – en dårlig

situation eller hvad man nu måtte være på vej

væk fra.

Det er meget tydeligt at mærke, dette siger jeg

bare...

For at sikre mig, spørger jeg altid kandidaten til

sidst – hvor meget vil du egentlig dette job, bare

på en skala fra 1-10 – hvor 10 er bedst.

Jeg kan godt forstå – hvis man siger en 8-9

stykker, men hvis man siger 6-7, er man

ude…..så det er lidt et trick-spørgsmål.

.
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Så er der lige det
med motivationen…

Det er måske det
vigtigste element til

jobsamtalen....
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Du kan være næsten 100% sikker
på, at under samtalen – bliver du
spurgt ”Nåå, men har du nogle
spørgsmål....?”

Der er ikke noget rigtigt eller
forkert her, men det viser jo en
helt anden form for interesse, at
du har forberedt 3-4 gode
spørgsmål.

Det må også gerne være
spørgsmål, hvor du lige skiller dig
lidt ud….i øvrigt en ganske
udmærket måde, at blive husket
på…

Vær konkret...,
og brænd
igennem

Kom med konkrete
eksempler 
Brug gerne eksempler fra din egen
hverdag, i stedet for at være
generel i dine svar.

Det er også fair nok at sige, det har
jeg faktisk ikke prøvet, men hvis
jeg får jobbet, forestiller jeg mig, at
jeg vil gribe det således an....., og
så fortælle hvordan du vil gøre det..

Dine spørgsmål, kan
gøre hele forskellen…
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BRÆND IGENNEM,
OGSÅ SELVOM DU
IKKE FÅR JOBBET..

Efterlad et
godt indtryk

Der er jo reelt mange ting som
afgør om du får jobbet eller ej. Men
det er altid en super god ide, at
skabe et så godt billede af dig som
overhovedet muligt

Det er nærmest oplagt, hvis du ikke
allerede er forbundet på LinkedIn
med dem, du har været til samtale
med,  så gør det efter samtalen

Mvh Jesper Dalhus
Erhvervscoach & Talentspejder

Når jeg ikke lige skriver e-bøger,
arbejder jeg med rekruttering af
talenter, salgstræning, LinkedIn
træning og lederudvikling

https://jemac.dk/
https://jemac.dk/rekrutteringsbureau-hvis-talentet-skal-matche-jobbet/
https://jemac.dk/salgskursus-der-rykker-dine-saelgere/
https://jemac.dk/linkedin-kursus/
https://jemac.dk/lederudvikling-rykker-dine-ledere/

