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Guide: 

Uopfordret jobsøgning
Processen fra research til uopfordret kontakt 

A A L B O R G
U N I V E R S I T E T

A A U  K A R R I E R E

 
Motivation og interesse 

Hvad vil du gerne arbejde 
med?

Hvilke arbejdsopgaver, 
emner og problem-
stillinger motiverer dig?

Tænk fx på, hvad du 
har lært om eller lavet 
på studiet, i studiejob, 
frivilligt arbejde 
eller dine personlige 
interesser. 

HVOR
Interessentanalyse 

Find arbejdspladser, 
hvor problemstillingerne 
er relevante.

Du kan fx bruge:
• Jobindex’ arkiv
• Virksomheds-

databaser
• LinkedIn

TIP: Der kan være flere 
muligheder og færre 
konkurrenter i mindre 
virksomheder og 
virksomheder uden for 
de store byer!

HVORDAN 
Præsentation

Udvælg, hvilken 
arbejdsplads du vil gå 
videre med. 

Opbyg en kort og præcis 
præsentation af dine 
idéer: 
• Hvilke problemstilling-

(er)  har du fået øje på?
• Hvad vil det betyde at 

få problemet løst?
• Hvilke erfaringer og 

kompetencer har du, 
som er relevante?

FORBEREDELSE
Handlingsplan 

Lav en plan for forløbet:
• Hvordan og hvornår 

tager du kontakt?
• Hvem skal du tale 

med?
• Hvordan og hvornår 

følger du op?

Forbered mulige 
scenarier, og lav plan A, 
B og C, hvis din første 
strategi ikke lykkes.

Sæt klare og realistiske 
deadlines, og hav øje for 
målet.

UDFØRELSE
Kontakt

Sæt handling bag dine 
tanker. Kom i gang med 
første kontakt.

Du kan fx ringe eller 
sende en mail. Alt efter 
hvad virksomheden 
foretrækker, kan du 
fx lave målrettet cv, 
ansøgning eller en 
præsentation med dine 
idéer, der er tilpasset 
virksomheden.

Lær af processen, så du 
hele tiden forbedrer dig.

3 4 51 2
HVAD

Trin 1 og 2 er generelle. 
Dem behøver du kun gå igennem én gang.

Trin 3, 4 og 5 er specifikke og målrettet. 
Dem skal du derfor arbejde med hver gang.

Nogle elementer kan måske genbruges. 
Det bliver lettere, hver gang du gør det. 


