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Mål for foredraget

1) Du har fått med 

deg 7 verktøy til

verktøykassen din.

2) Du har fått 

inspirasjon til å gjøre

noen nye grep i

samspill med dine 

brukere.



Verktøy 1:



Det handler om tankesett…



Verktøy 2:

Hva har du på
kompetanse-
koldtbordet
ditt?





Du har mange ulike roller…
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Det er overføringsverdi i MYE!

Hva er “relevant” erfaring? 

Fotballtrener for barn = 

lederegenskaper,kommunikasjon,

motivator

Pleiemedhjelper =

omsorgsperson

Jobbet i bar = relasjonskompetanse, forhandlingsvant, oppgjør, HMS



«Kompetansebank»
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Stillingstittel

(evt uformell rolle eller verv)

Hvordan er du? Hva er viktig for deg?

Forankret i handlinger og kompetanse

Hvilke kvalifikasjoner har du? 

Hva er du dyktig på (etter alt du har gjort/lært)? Hvordan
kan du anvende dine kunnskaper og ferdigheter på

selvstendig vis i ulike situasjoner? 

Hva har du gjort? 

Konkret og detaljert. Hvilke oppgaver har du hatt? 
Resultater av det du har gjort? “Bevis” på kompetanse. 

Hvor? Med hvem?

Bransje? Firma? Avdeling? Lokasjon? Størrelse? 
Interne/eksterne kunder og leverandører? 

Samarbeidspartnere? 

Trinn 1: velg en «Rolle»

Rolle

Egenskap
er / 

verdier

Kompetanse

Ferdigheter / 
Handlinger

Sammenheng

1



Stillingstittel

(evt uformell rolle eller verv)

Hvordan er du? Hva er viktig for deg?

Forankret i handlinger og kompetanse

Hvilke kvalifikasjoner har du? 

Hva er du dyktig på (etter alt du har gjort/lært)? Hvordan kan
du anvende dine kunnskaper og ferdigheter på selvstendig vis

i ulike situasjoner? 

Hva har du gjort? 

Konkret og detaljert. Hvilke oppgaver har du hatt? Resultater
av det du har gjort? “Bevis” på kompetanse. 

Hvor? Med hvem?

Bransje? Firma? Avdeling? Lokasjon? Størrelse? Interne/eksterne kunder og
leverandører? Samarbeidspartnere? 

Trinn 2: fyll ut fra bunnen og opp

Rolle

Egenskap
er / 

verdier

Kompetanse

Ferdigheter / 
Handlinger

Sammenheng

1

2

3

4

5
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Verktøy 3:

Flinkeboka



Fortell meg noe du er stolt av.

Flinkeboka



Samtalemodell der du bruker suksesshistorier

R

A 

S

K

Resultat

Anledning

Situasjon

Kompetanse

Jobb deg oppover – du får spørsmålet på K for kompetanse (kanogså bety egenskap):

? Er du analytisk/kreativ/strukturert etc

! Det kommer an på hva du mener med det, jeg har en historie som kan besvare

spørsmålet



Verktøy 4:

5 SEKUNDERS 
REGELEN



Hvordan kan du vekke interesse?



Aftenposten 2.mai -21



Kom øverst i bunken!



Det gjelder å 
skille seg ut



Verktøy 5:

Kommunikasjons
-modellen





KODE:  Kake

Tolkning av ord





KANAL:

Hva når søknad 
på utlyst stilling 
ikke er nok ? 



• Linkedin

HOVEDKANALER FOR REKRUTTERING



Interne 
bonusprogram



Eksempel på nettverk

2000



Nivåer på nettverk

Ønsket nettverk

De du ikke kjenner enda.
Lederen/ 

avdelingslederen for 

Fimaet AS, rekrutterere, 

en som kan mye om…, 

en som har erfaring i…, 

en med stor nettverk 

innen…

Ytre nettverk
Bekjente, studievenner, 

fritidsinteresser, gjennom 

barns fritidsinteresser, 

naboen, tidligere 

kollegaer/ kunder/ 

leverandører/ 

Indre nettverk
Nære venner og familie

Deg



• .

Kilde: Intervjuer med bedriftsledere



• .

Les mellom linjene i stillingsannonser

..som skal bidra til

selskapets videre vekst….

Se på selskapets hjemmeside, 

- Organisasjonskart

- Kan det være steder de har bruk

for MIN kompetanse? 



Styr mot “det etterlatte inntrykk”

Hvilket inntrykk gir du?  Hva sier folk om deg?  Norge er et lite land….



Verktøy 6:

Selgende CV og
søknad



CV og søknad er salgsbrev!
Heng ut fiskekroker med 

riktig agn

så får du napp!
What`s in it for me?



Myte: CV skal være på 1 side

X

Feil: 1 side er ofte for lite. Din alder og historie bestemmer

hvor lang CVen blir. Slaget står på side 1, der må du hekte

på leseren og så gi omfattende informasjon på de neste

sidene.



Selgende CV –
fang leseren på

5 sekunder



Husk 5-sekundersregelen

• …med relevans til firma NN,

personlig, treffer følelsen,   +2 sek

• Lys blå farge, fanger blikket + 2 sek

• Hent opp relevante elementer fra 

resten av CV

• Eget punkt for resultater eller 

egenskaper

• Bilde, nøytral bakgrunn, dresskode

jobb, smil☺ + 2 sek

Start med relevant
oppsummering

= 11  sekunder!



Typiske “hull” 2011-2012 
Svangerskapspermisjon

2012-2014  Arbeidsledig

=
2011 -2014

I forbindelse med fødsel
valgte jeg omsorgs- og
logistikkrollen for familien 
i denne perioden.

2011 – 2012  Mye syk
etter en trafikkulykke

2012-2014    Arbeidsledig

=
2011 – 2014  
Rehabilitering og
opptrening etter 
trafikkulykke. Lærte
selvdisiplin og viktigheten
av å jobbe mot klare mål i
denne perioden. Er nå 
100% arbeidsfør.

Utbrent? Gått på veggen?   Eller 
“Tok en time-out for å reise/leve ut drømmen om x/lede familiens
hytteprosjekt/pleie syke foreldre



Hvordan leser øyet en ukjent tekst

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx



Se opp for “norsk stil-fellen”

Innledning
HoveddelAvslutning



Verktøy 7:

Jordbærfilosofien



Endring ingen quick fix

Endring krever minst 

28 dager med

trening… 

mer uten trening.



Det handler mye
om selvtillit!
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