
Finde/fastholde
fodfæste på
arbejdsmarkedet

Odense



Dagens program

✓ Velkomst og præsentation
✓ Arbejdsidentitet 
✓ Personlige kompetencer
✓ Faglige kompetencer
✓ Sociale kompetencer
✓ Refleksionsøvelser mestringshåndbogen:
✓ Kompetencepyramiden
✓ Trafiklyset 
✓ Arbejdsfordelingsskema 
✓ Skydeskiven 



Begrebet arbejdsidentitet

Har du hørt det før?

Hvad tænker du, når du hører det?



Arbejdsidentitet

✓ Vi har alle mange sider socialt, personligt og arbejdsmæssigt 

og agerer forskelligt afhængigt af sammenhænge og 

relationer

✓ Identitet hænger sammen med selvforståelse og rolle i sociale 

fællesskaber

✓ Personlig identitet og arbejdsidentitet – disse er afhængige af 

hinanden  

✓ Sygdom, skade, opsigelse mv. kan påvirke selvforståelsen og 

dermed oplevelsen af arbejdsidentitet såvel som personlig 

identitet 



Udvikling af arbejdsidentiteten 

Din arbejdsidentitet udvikles gennem en forhandlingsproces imellem:

Det er også her dine personlige, faglige og sociale kompetencer kommer til 
udtryk og spiller en væsentlig rolle for et godt arbejdsliv. 



Arbejdsidentitet og kompetencer

✓ Personlige kompetencer – Hvem og hvordan du er som person.

✓ Faglige kompetencer – Hvilke overordnede arbejdsopgaver du kan løse.

✓ Sociale kompetencer – Hvordan du er sammen med andre mennesker, 

hvordan du håndterer sociale situationer og hvorvidt du foretrækker at arbejde 

i teams.

✓ Forandringskompetencer/læringskompetencer – Hvordan du forholder dig 

til læring, hvordan du bidrager til din egen udvikling, hvordan du reflekterer 

over dine arbejdsopgaver, fleksibilitet og åbenhed



Personlige kompetencer

✓ Personlige kompetencer er tæt knyttet til personligheden og det personlige fokus 

i arbejdslivet. 

✓ Personlige kompetencer betegner de karakteristika, der har indflydelse på, 

hvordan personen kommunikerer, samarbejder og på anden vis udfører sit 

arbejde.

Eksempler på personlige kompetence:

✓ Man har situationsfornemmelse og er opmærksom på egne reaktionsmønstre

✓ Man har en positiv indgangsvinkel

✓ Man er åben og imødekommende 

✓ Man er stabil og ansvarlig/samvittighedsfuld 

✓ Man er bevidst om egne stærke og svage sider 



Personlige kompetencer



Din 
arbejdsidentitet

▪ Hvad kan jeg nu? 

▪ Hvor er dine ønsker og muligheder?

▪ Kan jeg komme tilbage til min branche/fag 
eller skal jeg tænke nyt?

Sæt jer sammen i grupper og besvar spørgsmål 



Faglige kompetencer

Faglige kompetencer er et bredt begreb, der knytter sig til uddannelse, erfaring, kvalifikationer mv. 

✓ At have faglige kompetencer betyder

• At man kan det, der er nødvendigt for at kunne varetage sine arbejdsopgaver på et højt 

niveau.

• At man kan bruge sine kvalifikationer til at løse opgaver i praksis. 

✓ Man kan tilegne sig nye faglige kompetencer på forskellige måder og derigennem udvikle sig 

og skabe nye muligheder for sig selv i arbejdslivet.

Eksempler på faglig kompetence: 

✓ Man er fortrolig med alle de gængse opgaver i funktionen 

✓ Man arbejder med stor rutine i forhold til de rutineprægede opgaver og forholder sig endvidere 

til mere komplekse opgaver 

✓ Man forholder sig kritisk vurderende til egen måde at løse givne opgaver på 



Faglige kompetencer



Sociale kompetencer

✓ Sociale kompetencer handler om en persons sociale færdigheder og 

forudsætninger. 

Det er først og fremmest:

✓ færdigheder mht. at skabe sociale kontakter og kunne håndtere sociale 

situationer

✓ kundskab om kulturer, grupper etc. og evne til at leve sig ind i andres 

perspektiv  

✓ mening på et personligt plan som tilknytning, involvering og selvværd.



Sociale kompetencer



Forandrings- og læringskompetencer

Forandrings-/læringskompetencer handler om at:  

✓ Være åben for at lære

✓ Være åben og fleksibel i forhold til nye opgaver 

✓ Være åben og fleksibel i forhold til eget arbejdsfelt 

✓ Bidrage til egen udvikling 

✓ Reflektere over egne arbejdsopgaver 



Hvilken støtte kan hentes fra et arbejde 

✓ Arbejdet giver dagen tidsstruktur.

✓ Arbejdet giver fælles oplevelser og kontakt med andre.

✓ Arbejdet udstyrer dig med mål, der muligvis kan række ud over dine egne. 

✓ Arbejdet giver social identitet og belyser din personlige identitet

✓ Arbejdet kræver regelmæssig og tvungen aktivitet 



Opbygge- og/eller genopbygge identitet mod indtræden på 
arbejdsmarkedet

✓ Tag udgangspunkt i, hvad du ved du kan– også selvom du måske ikke har arbejdet med det aktuelle i lang tid.

✓ Spørg din familie, venner måske tidligere kollegaer, hvordan de beskriver hvad du er god til? Her kan du måske 

opdagede nye områder/fag du også kan arbejde indenfor. 

✓ Husk på, at du har stadig en arbejdsidentitet selv om den eventuelt skal tilpasses nye forudsætninger i nye 

jobsammenhæng.

✓ Husk dine egne værdier og kompetencer.



Din 
arbejdsidentitet

▪ Hvad kan jeg nu? 

▪ Hvor er dine ønsker og muligheder?

▪ Kan jeg komme tilbage til min branche/fag 
eller skal jeg tænke nyt?

Sæt jer sammen i grupper og besvar spørgsmål 

Kompetencepyramiden – værktøj til ressourcespotting og 

kompetencekortlægning 

✓ Identificer dine personlige, faglige og sociale kompetencer?

✓ Hvordan sættes dine kompetencer i spil ift. nyt job /

tilbagevenden til dit nuværende job?

Besvar spørgsmålene i mestringshåndbogen (20 minutter) og sæt jer 

efterfølgende sammen to og to (10 minutter)

Refleksionsøvelse mestringshåndbogen - kompetencepyramiden



Din 
arbejdsidentitet

▪ Hvad kan jeg nu? 

▪ Hvor er dine ønsker og muligheder?

▪ Kan jeg komme tilbage til min branche/fag 
eller skal jeg tænke nyt?

Sæt jer sammen i grupper og besvar spørgsmål 

Trafiklyset – værktøj til at identificere og kategorisere arbejdsopgaver ift. belastningsgrad 

vedr. nuværende eller fremtidige arbejdsopgaver 30 minutter

Refleksionsøvelse mestringshåndbogen - trafiklyset



Din 
arbejdsidentitet

▪ Hvad kan jeg nu? 

▪ Hvor er dine ønsker og muligheder?

▪ Kan jeg komme tilbage til min branche/fag 
eller skal jeg tænke nyt?

Sæt jer sammen i grupper og besvar spørgsmål 

Arbejdsfordelingsskema – kortlægning af arbejdsfordelingen i hjemmet og dennes indflydelse på 

tilknytning til nuværende eller fremtidige arbejdsopgaver 30 minutter

Refleksionsøvelse mestringshåndbogen - arbejdsfordelingsskema



Din 
arbejdsidentitet

▪ Hvad kan jeg nu? 

▪ Hvor er dine ønsker og muligheder?

▪ Kan jeg komme tilbage til min branche/fag 
eller skal jeg tænke nyt?

Sæt jer sammen i grupper og besvar spørgsmål 

Skydeskiven – ACT-baseret øvelse til klarlægning af værdier (Et kryds tæt på midten viser, at du ofte 

handler i overensstemmelse med din værdi. Et kryds længere væk fra midten viser, at du lige nu af forskellige 

grunde har svært ved at handle på din værdi). 

Refleksionsøvelse mestringshåndbogen – skydeskiven værdier



Tilbagevenden til
arbejdsmarkedet
efter sygemelding

Odense



Dagens program

✓ Velkomst og præsentation
✓ Indblik i det lokale arbejdsmarked
✓ ABC jobstrategi 
✓ Udarbejdelse af ABC jobplan
✓ Udarbejdelse af min plan for tilbagevenden
✓ Jobsøgningskanaler
✓ Netværk
✓ Mindmap – kortlæg eget netværk
✓ Målrettet CV – kronologisk og kompetence CV
✓ Udarbejde enten kronologisk eller kompetence CV 



Det lokale 
arbejdsmarked

Indblik i det lokale arbejdsmarked

✓ Hvordan er dine muligheder lige nu? 

www.arbejdsmarkedsbalancen.dk og det lokale jobbarometer 

for Odense Kommune 

✓ Jobomsætning i Danmark

✓ Hvor er der mangel på arbejdskraft?  

✓ Kan du arbejde fuldtid eller deltid? 

http://www.arbejdsmarkedsbalancen.dk/


Din 
arbejdsidentitet

▪ Hvad kan jeg nu? 

▪ Hvor er dine ønsker og muligheder?

▪ Kan jeg komme tilbage til min branche/fag 
eller skal jeg tænke nyt?

Sæt jer sammen i grupper og besvar spørgsmål 
Tre niveauer

A. Hvad vil du helst arbejde med, hvis du har frit valg inden  for områder, der 

er realistiske for dig?

Her er der måske ikke så mange muligheder, men det skal afsøges.

B. Det gode og acceptable job – hvilke jobområder kan også være 

spændende og som stadig matcher dine jobværdier?

Kan måske være vejen til jobbet inden  for kort tid.

C. Det nødvendige jobområde – hvilket jobområde kan blive nødvendigt for, 

at du bliver selvforsørgende?

Opfylder måske ikke drømme og ambitioner, men det kan åbne muligheder 

for et job.

ABC jobstrategi - hvor er dit arbejdsmarked 



Din 
arbejdsidentitet

▪ Hvad kan jeg nu? 

▪ Hvor er dine ønsker og muligheder?

▪ Kan jeg komme tilbage til min branche/fag 
eller skal jeg tænke nyt?

Sæt jer sammen i grupper og besvar spørgsmål 

Planlægning

✓ Hvad er indholdet i de jobfunktioner, du gerne vil arbejde med?

Lav en liste med opgaver og ansvarsområder du gerne vil have, i stedet for 

kun at fortælle om titler og stillingsbetegnelse

✓ Hvilke brancher/virksomheder er interessante for dig?

Lav en liste med ønskede brancher/virksomheder i forhold til de konkrete 

jobfunktioner

✓ Hvilke geografiske områder er relevante for dig?

Lav en prioritering af din mobilitet i forhold til de konkrete jobfunktioner

Hvordan kan du anvende dit netværk?

✓ Lav en liste med de personer, som muligvis kan hjælpe dig med din 

jobsøgning

Refleksionsøvelse mestringshåndbogen – ABC jobstrategi 



Din 
arbejdsidentitet

▪ Hvad kan jeg nu? 

▪ Hvor er dine ønsker og muligheder?

▪ Kan jeg komme tilbage til min branche/fag 
eller skal jeg tænke nyt?

Sæt jer sammen i grupper og besvar spørgsmål 



Din 
arbejdsidentitet

▪ Hvad kan jeg nu? 

▪ Hvor er dine ønsker og muligheder?

▪ Kan jeg komme tilbage til min branche/fag 
eller skal jeg tænke nyt?

Sæt jer sammen i grupper og besvar spørgsmål 

Det kan have en stor betydning at få lagt en god plan for din tilbagevenden i 

fællesskab med din leder. Planen for din tilbagevenden er tænkt som en 

dynamisk plan, hvor du og din leder kan justere efter behov. 

Det er i den forbindelse vigtigt, at du og din leder drøfter og laver aftaler for 

følgende 6 punkter, som du allerede kan reflektere over nu og tage med som 

et udspil til din leder:

1. Dato for opstart og arbejdstid

2. Arbejdsopgaver

3. Samarbejdsflader

4. Fysisk placering

5. Orientering: hvem skal informeres om hvad og af hvem

6. Opfølgningstidsmøder for din tilbagevenden hvor der evalueres på 

opgaver og arbejdstid

Refleksionsøvelse mestringshåndbogen – Min plan for tilbagevenden



Din 
arbejdsidentitet

▪ Hvad kan jeg nu? 

▪ Hvor er dine ønsker og muligheder?

▪ Kan jeg komme tilbage til min branche/fag 
eller skal jeg tænke nyt?

Sæt jer sammen i grupper og besvar spørgsmål 



Din 
arbejdsidentitet

▪ Hvad kan jeg nu? 

▪ Hvor er dine ønsker og muligheder?

▪ Kan jeg komme tilbage til min branche/fag 
eller skal jeg tænke nyt?

Sæt jer sammen i grupper og besvar spørgsmål 

✓ Uopfordret ansøgninger

✓ Gennem netværk

✓ Ved virksomhedspraktik

✓ Spørge virksomheden direkte

✓ Vise man er søgende

✓ Jobopslag

Jobsøgningskanaler



Din 
arbejdsidentitet

▪ Hvad kan jeg nu? 

▪ Hvor er dine ønsker og muligheder?

▪ Kan jeg komme tilbage til min branche/fag 
eller skal jeg tænke nyt?

Sæt jer sammen i grupper og besvar spørgsmål 

Typer af netværk:

✓ Det tætte

✓ Det nære

✓ Det professionelle 

✓ Det virtuelle 

Fordele ved brugen af netværk:

✓ Opbyg og vedligeholde relationer

✓ Udnytte de kontakter du allerede har

✓ Finde sparringspartnere

✓ Skabe bedre jobmuligheder

✓ Målrette din personlige branding

✓ https://netvaerksakademiet.dk/10-tips-bedre-netvaerker-til-events/

Netværk og brugen af dem



Din 
arbejdsidentitet

▪ Hvad kan jeg nu? 

▪ Hvor er dine ønsker og muligheder?

▪ Kan jeg komme tilbage til min branche/fag 
eller skal jeg tænke nyt?

Sæt jer sammen i grupper og besvar spørgsmål 

Mindmap – værktøj til at identificere og kortlægge mit netværk 20 minutter

✓ Identificer og kortlæg dit netværk som det ser ud nu?

✓ Hvordan aktiverer jeg mit netværk?

Refleksionsøvelse mestringshåndbogen – Kortlægning af Netværk



Din 
arbejdsidentitet

▪ Hvad kan jeg nu? 

▪ Hvor er dine ønsker og muligheder?

▪ Kan jeg komme tilbage til min branche/fag 
eller skal jeg tænke nyt?

Sæt jer sammen i grupper og besvar spørgsmål 

Læg mærke til følgende i jobopslag: 

✓ Værdiord

✓ Forventninger til kompetencer

✓ Forventninger til erfaringer

✓ Moral og etik

Jobsøgningskanaler – Inden du søger



Din 
arbejdsidentitet

▪ Hvad kan jeg nu? 

▪ Hvor er dine ønsker og muligheder?

▪ Kan jeg komme tilbage til min branche/fag 
eller skal jeg tænke nyt?

Sæt jer sammen i grupper og besvar spørgsmål 

✓ Kig på virksomhedens hjemmeside 

✓ Kig på virksomhedens linkedIn profil

✓ Søg på google  

✓ Ring til kontaktperson 

✓ Ring til dit netværk som kender virksomheden/jobbet/lederen  

Jobsøgningskanaler – Lær din modtager at kende



Hvorfor er et målrettet CV vigtigt?

En rekrutteringsanalyse fra 2020 viser at:

▪ 80% af virksomhederne læser CV’et først 
▪ 49% læser normalt ikke ansøgningen, hvis CV’et ikke er interessant 

Det betyder, at du ikke skal gemme den gode forklaring på dine huller i dit CV til din 
ansøgning, men tackle dem i dit CV. Ellers bliver din ansøgning måske slet ikke læst.

En rekrutteringsanalyse fra 2020 viser at:

✓ 80% af virksomhederne læser CV’et først 
✓ 49% læser normalt ikke ansøgningen, hvis CV’et ikke er interessant 

Det betyder, at du ikke skal gemme den gode forklaring på dine huller i dit CV til din 
ansøgning, men tackle dem i dit CV. Ellers bliver din ansøgning måske slet ikke læst.



CV’et målretter arbejdsgiver

✓ CV’et og jobansøgningen er de essentielle værktøjer til at sparke døren ind til en 
jobsamtale. 

✓ Hvor jobansøgningen viser mere om din motivation, fungerer CV’et som en dataliste 
over erhvervserfaring, uddannelse og kompetencer. 

✓ Et godt CV er overskueligt. Det er samtidig vigtigt, at CV’et sælger, er dynamisk og 
fængende. 

✓ CV’et er en reklame og tænker på sin modtager og sælger et budskab. CV’et skal være 
personligt og afspejle, at du er et levende menneske, samtidig med at det viser dine 
kompetencer, uddannelse og erfaringer. 

✓ Indhold, tone og stil målrettes til modtageren



Din 
arbejdsidentitet

▪ Hvad kan jeg nu? 

▪ Hvor er dine ønsker og muligheder?

▪ Kan jeg komme tilbage til min branche/fag 
eller skal jeg tænke nyt?

Sæt jer sammen i grupper og besvar spørgsmål 

▪ Hvor mange sider – op til dig, relevans er afgørende

▪ Ensartet struktur, layout – gør det nemt for læseren 

▪ Vær målrettet i forhold til jobbet 

▪ Signalværdi i din mailadresse

▪ Billede

▪ Referencer 

Find eksempler her: www.cv.dk/cv-skabeloner

Det målrettede CV

http://www.cv.dk/cv-skabeloner


Tips og tricks til det gode CV

En rekrutteringsanalyse fra 2020 viser at:

▪ 80% af virksomhederne læser CV’et først 
▪ 49% læser normalt ikke ansøgningen, hvis CV’et ikke er interessant 

Det betyder, at du ikke skal gemme den gode forklaring på dine huller i dit CV til din 
ansøgning, men tackle dem i dit CV. Ellers bliver din ansøgning måske slet ikke læst.

✓ CV’et skal være overskueligt og struktureret - det vigtigste først
✓ Toppen af CV’et er altafgørende for førstehåndsindtrykket – derfor er en 

profilbeskrivelse vigtig
✓ Skriv navn, adresse, telefonnummer og mailadresse i sidefoden
✓ Husk overskrift i CV’ets sidehoved, så modtagerne ved, hvad de sidder med
✓ Lav luft i CV’et –må helst ikke fylde meget mere end 2 -3 sider og skrifttype ikke 

under størrelse 11
✓ Brug bulletpoints og vælg en skrifttype, et layout og et skriftsprog, der afspejler 

dig som person – comic sans er et no go i enhver branche



Tips og tricks til det gode CV

✓ Data i dit CV skal være præcise og ærlige
✓ Du skal skrive det nyeste først - omvendt kronologisk rækkefølge
✓ Brug gerne et levende sprog – det viser et levende menneske
✓ Husk du skal kunne genkende dig selv i CV’et
✓ Fremhæv resultater fra tidligere ansættelser
✓ Husk, at ikke alle kender til visse faggrupper, begreber mv. – forklar
✓ Forklar huller i arbejdshistorik – det er bedre end hvis arbejdsgiver skal gætte
✓ Overvej om det giver mening at have en LinkedIn-profil. Det kan jo være, du får 

et tilbud, der er bedre en dag?



Din 
arbejdsidentitet

▪ Hvad kan jeg nu? 

▪ Hvor er dine ønsker og muligheder?

▪ Kan jeg komme tilbage til min branche/fag 
eller skal jeg tænke nyt?

Sæt jer sammen i grupper og besvar spørgsmål 



Hvilken type CV skal jeg vælge

En rekrutteringsanalyse fra 2020 viser at:

▪ 80% af virksomhederne læser CV’et først 
▪ 49% læser normalt ikke ansøgningen, hvis CV’et ikke er interessant 

Det betyder, at du ikke skal gemme den gode forklaring på dine huller i dit CV til din 
ansøgning, men tackle dem i dit CV. Ellers bliver din ansøgning måske slet ikke læst.

Kronologisk CV – hvornår?
Det kronologiske CV er det klassiske CV. Det er den type, mange virksomheder er vant til at 
læse - og dét kan være en fordel. Her fortæller du om dine ansættelser, uddannelser o.l. i 
omvendt kronologisk rækkefølge 

Kompetence CV – hvornår?

Hvis du kun har en enkelt ansættelse bag dig, kan du med fordel lave et kompetence CV

Fordelen ved et kompetence CV er, at vægten ikke ligger flere ansættelsessteder, men 
derimod på dine kompetencer. Det kompetencestyrede CV fremhæver altså, hvad du kan, 
frem for hvor du har været ansat



Det kronologiske CV 

En rekrutteringsanalyse fra 2020 viser at:

▪ 80% af virksomhederne læser CV’et først 
▪ 49% læser normalt ikke ansøgningen, hvis CV’et ikke er interessant 

Det betyder, at du ikke skal gemme den gode forklaring på dine huller i dit CV til din 
ansøgning, men tackle dem i dit CV. Ellers bliver din ansøgning måske slet ikke læst.

Indhold:

✓ Kontaktoplysninger & billede
✓ En kort profil – ”Påstanden om din fortræffelighed” 
✓ Erhvervserfaring
✓ Uddannelse, kurser og efteruddannelse
✓ Frivilligt arbejde
✓ IT-kompetencer 
✓ Sprogkundskaber
✓ Privat og fritid



Et kronologisk CV - eksempel

En rekrutteringsanalyse fra 2020 viser at:

▪ 80% af virksomhederne læser CV’et først 
▪ 49% læser normalt ikke ansøgningen, hvis CV’et ikke er interessant 

Det betyder, at du ikke skal gemme den gode forklaring på dine huller i dit CV til din 
ansøgning, men tackle dem i dit CV. Ellers bliver din ansøgning måske slet ikke læst.

Navn:
Adresse: 
Postnr. og By: 

Profil

Erhvervserfaring
2016 – 2020 Gartner Glad, salg af planter og blomster, podning, plantning og indkøb
2015 –
2014 – 2014         

Uddannelse og kurser
2011 – 2014 Uddannet gartner

Kørekort
B, 

Sprog
Dansk i skrift og tale
Engelsk i skrift og tale

Fritidsinteresser
Min fritid bruger jeg i min kolonihave sammen med min kone og vores tvillinger på 6 år. 



Profil på dit CV
Et eksempel på profil:

Erfaren lagermedarbejder med flair for IT

Jeg har de sidste 10 år arbejdet som lagermedarbejder men er oprindelig uddannet 
gartner. I mit arbejde som lagermedarbejder hos Matas har jeg været ansvarlig for 
lagerstyring og har stor erfaring i arbejdet med systemerne SAP og Navision.  

Som person har jeg en positiv indstilling til nye udfordringer. Jeg ser muligheder og 
er altid klar til nye opgaver. Hjælpsomhed er for mig en selvfølge, og jeg yder gerne 
en ekstra indsats for at overholde deadlines både for mig selv og kollegaer. Jeg er 
fleksibel med hensyn til både arbejdstider og opgaver. Jeg er kendt for at være en 
god kollega, der samarbejder med alle til fælles udbytte og med en god portion 
humor.



Hvorfor lave et kompetence CV

Et kompetence CV bliver også kaldt et funktionsopdelt CV, da du udvælger kompetencer 
og arbejdsopgaver, som du vil sætte fokus på

Et kompetence CV er godt at bruge, hvis du har store huller i dit CV, eller gerne vil skifte 
branche

Opbygning af et kompetence CV
✓ Kontaktoplysninger

✓ Profil

✓ Kompetencer – er det punkt der fylder

✓ Erhvervserfaring

✓ Uddannelse m.m.



Hvilke kompetencer skal jeg fremhæve?

✓ Personlige kompetencer – Hvem og hvordan du er som person

✓ Faglige kompetencer – Hvilke overordnede arbejdsopgaver du kan løse og har erfaring 

med fra tidligere

✓ Sociale kompetencer – Hvordan du er sammen med andre mennesker, hvordan du 

håndterer sociale situationer og trives du med at arbejde i teams

✓ Forandringskompetencer - Hvordan du forholder dig til nyt, og hvordan du ser på dine 

arbejdsopgaver

✓ Er du fleksibel og åben



Tak for denne gang ☺

▪ Hvad kan jeg nu? 

▪ Hvor er dine ønsker og muligheder?

▪ Kan jeg komme tilbage til min branche/fag 
eller skal jeg tænke nyt?

Sæt jer sammen i grupper og besvar spørgsmål 


