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Power og aktiv netværk er jobvejen frem 

Festen blev indledt med et oplæg fra råd-

mand Thomas Medom fra Aarhus Kommu-

ne, der blandt andet kunne fortælle om sin 

egen oplevelse af arbejdsløshedens brutale 

ansigt i Herning, hvor hans mor, der havde 

arbejde som syerske i 30 år, pludselig så 

sin tekstilarbejdsplads udflyttet til Polen. Ef-

ter denne rapport fra det virkelige liv blev 

deltagerne budt på fem inspirerende oplæg: 

Bliv direktør i dit eget liv. Ballisagers rekrut-

teringsanalyse 2016. Find din indre Power 

og netværk dig til drømmejobbet. Alternativ 

jobsøgning og Fra fyrings-offer til karriere-

kriger.  

Susanne Frandsen lagde i sit oplæg Bliv 

direktør i dit eget liv vægt på rydde op i 

sit indre og ydre lederskab. Slip kufferten 

med de dårlige vaner, lyt til dit hjerte og 

slip din passion løs var oplægsholderens 

opfordring til de morgenfriske tilhørere. 

Der var mulighed for at købe Susannes 

bog og komme på kursus til meget fordel-

agtige priser.  

Ann Berry-Mejsner fra Konsulenthuset 

Ballisager havde en dugfrisk rekrutterings-

analyse fra 2016 med og kunne fortælle, 

at arbejdsgiverne i gennemsnit benytter 3 

forskellige rekrutteringskanaler. Topscorer-

ne blandt arbejdsgiverne er Den skriftlige 

Fest og hårdt arbejde for de fyrede 

Over 400 ledige seniorer og juniorer havde den 6. september sat kurs mod 

Senior Erhverv Aarhus, PowerjobMidt samt Jobindex’ fællesarrangement 

Fest For Fyrede i Globus1, Brabrand. Fra kl. 7.00 til 15.30 summede loka-

lerne af arbejdsivrige i alle aldre samt hjælpere, oplægsholdere, workshop-

holdere og messedeltagere. P4 Østjylland var på pletten kl. 8.00 og fik 

sendt direkte interview med både arrangører og deltagere. Udenfor døren 

stod Kaare Danielsen fra Jobindex, klar til at byde velkommen og vise på 

plads. En god dag for de ledige med både fest og hårdt jobsøgningsarbej-

de havde taget sin begyndelse.    
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ansøgning (63 %). Netværk (58 %) og Lin-

kedIn (42 %). Den uopfordrede ansøgning 

kom ind på fjerdepladsen (29 %). Så en-

hver jobansøger bør nødvendigvis beher-

ske disse 3-4 kanaler i sin jobsøgning. 

Herudover var der gode råd om ansøgning

- og CV-længde, referencer og eksamens-

beviser samt strategi for telefonopkald til 

kommende arbejdsgivere. Rekrutterings-

analysen kan hentes gratis på Ballisagers 

hjemmeside.  

Karina Boldsen havde i sit oplæg Find din 

indre power frem og netværk dig til 

drømmejobbet særlig fokus på det 

skjulte arbejdsmarked, netværkets kvalite-

ter og de sociale mediers stigende betyd-

ning. Iflg. Danmarks Statistik besættes 82 

% af alle job således uden jobopslag. Dit 

netværk kan hjælpe dig meget mere end 

du tror, du skal blot ikke bede det om at 

finde et job til dig! Karina opfordrede delta-

gerne til i stedet for at bede om navnet på 

en kontakt, der kan bringe dig videre i din 

jobsøgningsproces.  

Alternativ og proaktiv jobsøgning 

Kaare Danielsen havde gode forslag til Al-

ternativ jobsøgning. Han oplyste blandt 

andet, at der bliver 400.000 ledige hvert år 

og 80 % af disse får et nyt job indenfor 12 

måneder. Du skal være med i denne rota-

tion! var Kaares opfordring til de fremmød-

te. Kaare havde også et bud på, hvor 

fremtidens job er: Teknologi og IT, Menne-

skelig kontakt og Service og industri. Den 

teknologiske udvikling vil fortsætte og 

overflødiggøre fag og jobområder, men vil 

heldigvis også skabe nye jobfunktioner. 

Den menneskelig kontakt inden for under-

visning, opdragelse og omsorg vil der og-

så være behov for i fremtiden, ligesom 

vedligeholdelses- og reparationsarbejde 

også vil bestå i fremtiden. Så hold øje med 

disse jobområder når du kikker efter et nyt 

job.  

Kaare havde også en række gode og 

praktiske tip til, hvordan du får jobbet: Find 

ud af hvad du vil. Lav en god ansøgning 

og Overbevis til samtalen. Vær fleksibel 

med geografi, jobindhold og lønniveau. 

Brug dit eget netværk. Brug andres net-

værk. Brug telefonnettet! Søg job i de små 

virksomheder, de vokser og de outsourcer 

ikke. Det kunne de fremmødte så tænke 

lidt over. Kaare slutte af med at reklamere 

for Hjemmesiden Jobindex’s mange nytti-

ge hjælpemidler, fx Jobannoncearkivet, 

der er uundværlig, når du skal søge en 

uopfordret stilling: Se i arkivet, hvordan 

firmaet tidligere har søgt medarbejdere! 

Dagens sidste oplægsholdere var Su-

sanne Eberhard og Lars Møller, der med 

oplægget Fra fyrings-offer til karriere-

kriger gav forsamlingen er opsang om 

negativ og positiv selvopfattelse. Hvis du 

fx opfatter dig selv som fyret, ustruktureret 

og gammel, så vil arbejdsgiveren nok også 

opfatte dig på denne måde! Hvis du i ste-

det for opfatter dig som veluddannet, med 

gode resultater, ung og fyldt med livserfa-

ring vil arbejdsgiveren nok også opfatte 

dig således. Opgaven er at droppe offer-

rollen og vælge krigerrollen. Så det gode 

råd var at fokusere på det positive, res-

sourcerne og den ønskede jobprofil/ identi-

tet.  

Så i stedet for at fortælle andre, at du er 

ledig og har en ledighedsidentitet så fortæl 

dem, at du er jobsøgende og har en job-

søgningsidentitet. Vælg at være proaktiv i 

stedet for at være inaktiv, reaktiv og 

præaktiv, var Susanne og Lars’ råd til 

fremmødte. Valget er dit, hvis du vil og tør 

vælge. Du kan vælge offerrollen eller kri-

gerrollen. Hvis deltagerne stadig var i tvivl 

om, hvilken vej der kunne føre til jobbet 

var både Lars og Susanne klar med et at-

traktivt kursustilbud. 

På den baggrund kunne de ledige gå hjem 

med fornyet energi og med en ny jobkri-

gerudrustning.  
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