
	  
	  

	  
	  

	  
	  
Jobsamtalen	  er	  en	  pointjagt.	  
	  	  
Ansættelsessamtalen er et møde mellem to ligeværdige parter, hvor der skal være en 
gensidig accept og forståelse, dermed bliver målet indfriet og kontrakten kan 
underskrives. Husk altid på, at du er blevet indkaldt til samtale, fordi virksomheden 
vurderer, at du er egnet til varetage stillingen. 
En jobsamtale handler ikke bare om at stille spørgsmål og besvare dem – det er et 
samspil, hvor din rolle som ansat i virksomheden bliver drøftet. Ligeledes taler I om, 
hvordan dine mål og ambitioner harmonerer med det, virksomheden kan tilbyde dig. 
Der skal være en gensidig forståelse og et match mellem stillingen og dine 
kvalifikationer.  
 
Hvordan du bliver klogere på virksomheden? 
Lav din egen research på virksomheden. Hvad kendetegner den? Hvad er deres 
værdier? Hvad er medarbejdernes faglige baggrund? 
Med dette forarbejde viser du, at du har sat dig ind i, hvem virksomheden er, og 
hvordan du passer ind i dette både fagligt og personligt.  
Det er en pointjagt, hvor dine evner til at sætte dine kompetencer i spil i samtalen har 
en afgørende betydning, så jo bedre forberedt du er – jo bedre vil du også kunne 
fortælle om, dine for stillingen væsentlige kvalifikationer.  
 
Formålet med samtalen  
Ved det personlige møde får din ansøgning liv. Derfor er forberedelsen yderst vigtig. 
Til samtalen skal du fortælle, hvad du brænder for, og hvad du mener, du kan tilføre 



virksomheden og de derfor skal vælge dig. Du skal fortælle om dine stærke og svage 
sider. Så forbered dig inden samtalen på, at disse spørgsmål kan komme og du har de 
helt rigtige svar indøvet på forhånd. 
 
Formålet med ansættelsessamtalen er at afstemme forventningerne til jobbet med 
hinanden. Derfor er der en stor grad af åbenhed fra begge parter og det er vigtigt at 
være ærlig, da dette giver det bedste udgangspunkt for det fremtidige samarbejde. 
Det lønner sig at være forberedt. 
 
Heimdal Management afholder individuelle forløb, foredrag og workshops om, hvordan 
man bliver bedre til den svære kunst at gå til jobsamtale. Vi afholdte et fordrag i 
Powerjobsøgerne i Rødovre mandag den 11.01.16 med stor succes. 


