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Rigtige og forkerte attituder ved jobsøgning

Gode råd fra FirmaPlus til Senior Erhverv Hovedstadens medlemmer.

Af Mogens Hansen 9.2.2016

Fremmødet til Senior Erhverv Hovedstadens medlemsmøde den 8. februar var overvældende. Der var
siddeplads til omkring 50 i forsamlingshuset på Onkel Dannys Plads, men mindst en halv snes stykker
måtte stå op, mens Hans Ussing fra FirmaPlus holdt et oplæg ud fra firmaets vision om at bidrage til at
fastholde og udvikle seniorer på arbejdsmarkedet.

Oplægget kom vidt omkring i arbejdsmarkedsjunglen, men kerneindholdet var nøgleord til, hvad
arbejdsgiverne lægger vægt på, hvad seniorer kan tilføre en arbejdsplads, og hvad de skal holde sig fra
at vise frem, når de søger job eller er én blandt flere aldersgrupper på en arbejdsplads. Vi tager
nøglepunkterne fra Hans Ussings oplæg her:

Hvad lægger arbejdsgiverne vægt på? At du viser interesse for jobbet, er velforberedt, dækker det
arbejdsområde, du søger, er motiveret, har det faglige grundlag i orden, er nysgerrig og proaktiv.

Hvad kan aldersgruppen 50+ tilføre en arbejdsplads? Livserfaring, erfaring med mange forskellige
mennesker, besidder ro og overblik, er rummelig og forstående, har stor samarbejdserfaring og kan
gyde olie på vandene, hvis der opstår konflikter.

Hvad skal man lade være med at vise, når man søger job, er til jobsamtale eller arbejder et sted, hvor
der også er yngre ansatte? Opfør dig ikke bedrevidende, sig aldrig »det har jeg prøvet før, og det
duede ikke«, opfør dig ikke tilbagelænet, nedgør ikke de yngre aldersgrupper og snak ikke for meget,
især ikke om forhold, hvor din viden måske ikke er i top.
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FirmaPlus tilbyder mod betaling kurser i det, der i managementsproget kaldes outplacement, dvs. hjælp

til at komme tilbage i arbejde, hvis man er blevet afskediget. Her får man bl.a. tilført viden om egen

adfærd og om sine stærke og svage sider. Man trænes i at skrive cv og i at bruge LinkedIn og

Facebook. Man forberedes på forandringer i et nyt job eller som selvstændig, man undervises i at

skrive en anderledes ansøgning og føres frem mod et overblik over sine ønsker, kompetencer og

behov. http://firmaplus.dk/


