
 

 
Følelser og faglighed i jobsamtalen 
 
Du kender det sikkert – du er blevet kaldt til jobsamtale.  
Nu mangler du bare at få solgt dig selv bedst muligt, så jobbet 
bliver dit. Og hvordan gør du det bedst – jo forberedelse, 
forberedelse, forberedelse. Det tager lang tid at forberede sig 
godt til en jobsamtale. Men det er vigtigt, at du indsamler al 
den information, du kan om den pågældende virksomhed og 
de personer, du skal mødes med.  
 

1.  Søg på Google, efter viden om virksomheden. 
 

2.  Gennemgå deres hjemmeside grundigt. 
 



3.   Søg på Virk.dk her kan du se firmaernes bestyrelse, 
regnskaber osv.  

 
4.  Find viden om de personer der skal interviewe dig på 

LinkedIn og Facebook, få dermed sat et ansigt på og 
viden om, hvad er deres faglige baggrund og personlige 
interesser, hvad de brænder for. 
 

5.  Tal med venner, familie, folk i din berøringsflade, der 
kunne have et internt kendskab til virksomheden. 

 
Når du har tilegnet dig den nye viden, så kender du 
virksomheden og det handler alt sammen om at matche, 
hvad du kan bidrage med og hvad der er virksomhedens 
behov. Du skal sælge dig selv og få modtageren til at kunne 
se, at du er den rigtige kandidat til jobbet.  
 
Du skal skrive hele præsentationen af dig selv, så du kan 
tilrette og sikre dig, at du netop får sagt lige præcis det, der 
giver dig flest points. Du skal indøve hele denne elevatortale, 
så du kan den udenad – naturligt. 
 
Din historie skal give værdi for virksomheden. Du skal matche 
dem fagligt. Så når spørgsmålet kommer; ” fortæl os lidt om 
dig”, så skal du IKKE fortage en opremsning af dit cv, men 
uddrage dine resultater, der kan være brugbare nu.  
 
Ud over det faglige kommer kemien, som ofte er meget 
vigtigere end de faglige kompetencer. Her er det vigtigt, at du 
har Googlet de personer, du skal mødes med, så du ved alt 
om dem, fagligt som privat. Måske har I gået på samme 



skole, måske har I samme fritidsinteresser eller faglige 
interesser. Måske går I meget op i økologi og sund mad eller 
amerikansk fodbold.  
Når vi skal udvælge et andet menneske, vælger vi instinktivt 
den, der ligner mig selv allermest. DERFOR er det så vigtigt, 
at du får nævnt de ligheder, der er mellem jer – naturligvis 
kun henkastet, at du i din fritid gør dit eller dat, som du ved, 
at den anden også gør. Men lad endelig være med at afsløre, 
hvor meget du har researchet, så du bevidst sammenligner 
og siger ”ja, vi har jo begge samme interesse for…”.  
 
Mange bliver nervøse til en jobsamtale – så pas på med 
ustruktureret bare at tale derudaf, uden fokus på det 
relevante. Øv dig og vær på forkant med, hvilke spørgsmål 
du vil blive spurgt om og øv dig på dine svar, så det falder dig 
helt naturligt at tale om emner, der kunne være svære for dig, 
som fx manglende kvalifikationer eller huller i cv’et, eller 
fyringen fra dit sidste job. Du kommer på forkant med 
spørgsmålene, ved at fokusere på, hvad du kan byde ind 
med. Denne proces får dig til at fremstå mere sikker og som 
den bedste udgave af dig selv.  
 
Du tænker sikkert – er det ikke lidt meget at gøre ud af det, 
hvis du nu alligevel ikke får jobbet tilbudt. Tænk på det som 
– hvis du skiller dig positivt ud, så kan jobbet rent faktisk blive 
dit. Og alle kneb gælder. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


