Akademiker
Søg uopfordret

8 hurtige tips til uopfordret jobsøgning
At søge uopfordret er en særlig effektiv jobsøgningsmetode. Ballisagers
Rekrutteringsanalyse viser, at hele 53% er blevet ansat, uden at virksomheden har slået en stilling op.
Vi giver her 8 tips til den dialogbaserede metode, hvor kaffemødet er
centralt.
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Vælg din tilgang
Uopfordret jobsøgning kan gøres på mange måder. Vælg din tilgang ud fra, hvad
der matcher dig og din branche.

Kend dine kompetencer
Vær skarp på dine kompetencer og den værdi, de skaber. Det gør, at du er i stand
til at beskrive, hvordan du vil løse opgaverne hos de virksomheder, du kontakter.

Map dit marked
Lav en analyse af relevante virksomheder og kontaktpersoner. Sæt dig også ind i,
hvilke opgaver, udfordringer og emner, der rører sig i det jobmarked, du søger i.

Første kontakt
Mange virksomheder foretrækker at blive kontaktet skriftligt. Vi giver et konkret
eksempel på, hvordan du gennem LinkedIn kan få et kaffemøde.

Research dig klar til kaffemødet
Undersøg først en virksomhed i dyden, når du har en konkret aftale. Brug også
dit netværk, så kontakten bliver personlig og målrettet.

Forbered korte kompetence-pitch
Forbered dig på, hvordan du vil sætte dine kompetencer i spil. Gennem
forberedelse af små kompetence-pitch kan du vise, hvad der gør dig unik.

Selve kaffemødet
Kaffemødet kan vise dig vejen videre. Spørg ”hvem i dit netværk vil du anbefale
mig at kontakte?” Det er i kaffemødet, du udvider dit professionelle netværk.

Hold modet oppe
Husk på, at alt hvad du gør under uopfordret kontakt, styrker din samlede
jobsøgning. Dit CV bliver skarpere, din viden om arbejdsmarkedet bliver større,
og dit netværk bliver udvidet.

Punkterne uddybes på de næste sider.

¹Ballisagers Rekrutteringsanalyse 2019

1. Vælg din tilgang
At søge uopfordret kan gøres på mange forskellige måder, men
tilgangen er den samme, uanset hvad du gør: du er initiativtager
og medskaber af dit professionelle arbejdsliv.

Tre eksempler på tilgange
• Kanvas-style med stor volumen
Her gælder det kvantiteten. Du henvender dig til mange virksomheder
med (næsten) enslydende mails, LinkedIn-beskeder eller opkald, hvor
formålet er at blive ansat i en bestemt type stilling.
• Dialogbaseret med individuelle personlige kontakter
Fokus er her det personlige møde. Du henvender dig med det formål at få
personlige kaffemøder for at få mere viden og udbygge dit professionelle
netværk.
• Jobmager på baggrund af dybderesearch
Gennem fokuseret research og forberedelse byder du ind med konkrete
projekter og løsninger i konkrete virksomheder, hvor målet er at skabe dit
eget job.
De følgende råd tager udgangspunkt i den dialogbaserede eller jobmager-metoden.

Hvilken tilgang skal du vælge?

Vælg din tilgang ud fra, hvilken
stilling du søger, og hvordan dit
arbejdsmarked ser ud.

Jobmager-tilgangen kan være
mest effektfuld, når du søger ved en
mindre virksomhed, hvor du typisk
skal skabe dit eget job. Søger du
derimod ved en større virksomhed,
kan den dialogbaserede tilgang
være indgangsbilletten, idet du fx
kan få insider-viden om kommende
projekter.

Fra jobtager til jobmager
En jobmager skaber sit eget job gennem
dialog, nysgerrighed og fokus på problemløsning.
En jobmager tænker
Jeg skaber værdi med mit særlige bidrag.
Jeg er problemløser og researcher, og jeg
spørger for at kunne hjælpe.
Jeg er et menneske med unikke styrker og
talenter, som selv er med til at spotte problemer og finde løsninger.
En jobmager fokuserer på, ”hvilke
problemer kalder på mig, som jeg kan løse?”

Læg en plan

Grib opgaven metodisk an: Læg en
plan, evaluer og juster, hvis du bliver
klogere eller ikke ser resultater.

Tip: Udvid din comfort

zone. Øv dig lidt ad
gangen.

Tip: Se et udkast til en

plan for uopfordret
jobsøgning i ”Annaway”
på Jobindex.

2. Kend dine kompetencer
Hvor skaber du værdi? Hvilke opgaver kan du løse? Hvad brænder du
for? For at være relevant for en virksomhed, skal du kende svarene
på disse spørgsmål. Og for at kende svarene, skal du dykke ned i dine
kompetencer.
Faglig og personlig afklaring

Det er med udgangspunkt i dine faglige og personlige kompetencer og
din motivation, at du skal udvælge og
kontakte virksomheder. Dine kompetencer er det ”produkt”, du vil møde
virksomheden med. Præsenter dem
derfor i en form, så ingen er i tvivl
om, hvordan du vil anvende dem.

Eksempel

Jeg brænder for at udvikle og optimere. Som akademisk medarbejder hos [virksomhed] vil jeg særligt
kunne bidrage til at optimere jeres
arbejdsgange, spotte nye veje til at
effektivere samt at sikre et værdifuld
vidensflow i jeres organisation som
helhed og hos [afdeling] i særdeleshed.

Husk at tænke bredt

Tip: Arbejd med dine kompetencer

Få inspiration til, hvordan du målretter
dine kompetencer fx hos Ballisager.

Dine forskellige kompetencer og
interesser kan bruges mange steder. Det er derfor en god ide at søge
fagligt bredt, så du har et stort felt fra
starten af. Det kan også være en god
ide jævnligt at vende tilbage til din
faglige og personlige afklaring og justere det, så det passer til den viden,
du indsamler om dit arbejdsmarked.

3. Map dit marked
Når du søger uopfordret, skal du selv finde ud hvilke konkrete
opgaver, du kan løse hos virksomheden. Derfor er det en god ide
at mappe dit marked gennem research.
Under din research kan du tage udgangspunkt i en bestemt type
virksomhed, branche eller stilling. Du kan også researche, hvad andre
med din uddannelsesprofil laver, hvis du mangler inspiration.

Brug dit netværk

Brug LinkedIn til at søge på personer med en bestemt uddannelse.
Har du én i dit netværk, som arbejder i den stillingstype, virksomhed
eller branche, du gerne vil arbejde
i, har du et naturligt udgangspunkt
for kontakt.

Kontakt uden for dit netværk

Har du ikke en indgangsvinkel
gennem dit netværk, kan gamle
stillingsopslag fra Jobindex hjælpe
dig med at finde relevante kontaktpersoner.
Se vores folder ”Gamle jobannoncer er en guldgrube af information”
for tips til at bruge Jobindex’ arkivfunktion i din research.

Tip: Er virksomheden i vækst,

øger det sandsynligheden for,
at de rent faktisk har mulighed
for at ansætte.

Brug databaser over
virksomheder

Det er en god ide at have en
lang række af virksomheder
at tage fat i. Find dem i databaser, som du kan få adgang
til gennem nogle a-kasser
eller biblioteker.

Du kan også finde
virksomheder på
BIQ
Cvr.dk
Proff.dk
Bisnode
Great Place to Work
Børsens Gazelleliste
Netværksportalen.dk
Brancheforeninger og
interesseorganisationer
Ballisager brancheopdeling

4. Første kontakt

Ballisagers rekrutteringsanalyse viser, at 8
ud af 10 virksomheder foretrækker at blive
kontaktet skriftligt i forbindelse med uopfordrede ansøgninger².
Mange arbejdsgivere har ikke nødvendigvis tid til
at læse noget, de ikke har bedt om. Derfor kan det
være en god ide, at du først sender ansøgning og
CV, når I har aftalt det. I sidste ende afhænger det
dog af dig, din branche og den metode, du har
valgt.

Husk

Hver kontakt, du bruger din energi på
nu, vil kunne komme positivt tilbage på
et andet tidspunkt.

Kaffemøde - trin for trin

På næste side får du et to-trins-eksempel på skriftlig kontakt på LinkedIn, hvor formålet er at få et
kaffemøde. Sproget bør du variere, så det passer
til dig og den branche, du søger i.

Vær konkret

Hold din skriftlige henvendelse kortfattet.Det er
også en god idé at foreslå en konkret dato for,
hvornår I skal mødes.

²Ballisagers Rekrutteringsanalyse 2019

Første skridt

Først skal du linke op med profilen:
Hej XX
Jeg fandt din profil og kan se, du arbejder med nogle af mine
primære fokusområder: [bæredygtigt arbejdsmiljø og ledelse].
Jeg håber, du vil være en del af mit professionelle netværk.
Mvh
YY

Andet skridt

Når vedkommende har accepteret din invitation, kan du skrive
en længere besked og invitere dig selv på et kaffemøde:
Hej XX
Tak for at linke op med mig.
Jeg skriver til dig, fordi jeg er interesseret i arbejdet som [XX’s
job]. Har du mulighed for at mødes til en uforpligtende snak fx
på fredag kl. 10:00? Jeg kunne godt tænke mig at høre lidt om,
hvilke udfordringer du arbejder med lige nu, og hvad du har
gjort for at nå dertil, hvor du er. Det vil ikke tage mere end max
30 minutter.
Jeg ser frem til at høre fra dig.
Mvh
YY

Tredje skridt

Ikke alle vender tilbage med et ja. Find ud af, om det er en reel
afvisning eller bare et benspænd. Du kan fx foreslå et kort telefonisk opkald fremfor et møde.

5. Research dig klar til kaffemødet
Når kaffemødet er på plads, er det tid til forberedelse. Brug noget tid på at undersøge virksomheden
og personen i dybden, så du kan forberede relevante
spørgsmål og have så meget viden allerede, at du
kan lave et relevant pitch.

Du skal bl.a. finde ud af
- Virksomhedens værdisæt og sprogbrug
- Virksomhedens aktuelle udfordringer
- Virksomhedens formål og virkefelt
- Virksomhedens målsætninger
Og ikke mindst hvilke opgaver, du kan løse
i forhold til deres formål, målsætninger og
eventuelle udfordringer.

Tilpas din kommunikationsstil

Forskellige modtagere kræver forskellige kommunikationsstile. Du kan finde inspiration til,
hvordan du kan tilpasse din dialog til forskellige
virksomhedsejere i Akademikerkampagnens
bog om at søge job i små og mellemstore virksomheder.
I det hele taget er Akademikerkampagnen en
guldgrube i forhold til både at forstå det store
virksomhedssegment SMV - små og mellemstore virksomheder - og derudover at sætte ord
på, hvordan en akademiker kan skabe værdi for
denne type virksomheder.
Find bogen online på
www.akademikerkampagnen.dk

6. Forbered korte kompetence-pitch
For at være ekstra skarp til kaffemødet, kan du have forberedt en række
små, korte pitch over hver af dine
kernekompetencer, som kan være
relevante for virksomheden.

Pitch-model
1.

Budskabet – det vigtigste er…
”Jeg kan hjælpe jer med...”
Kerneværdien i det du gør. Brug ord der skaber et billede hos din modtager.

2.

Forklaringen
”Det kan jeg fordi...”
Værk konkret med, hvad det er, du byder ind med, om du har løst noget
lignende før eller hvilken viden, du vil bruge til at løse opgaven

3.

Budskabet igen
”Det vil sige at...”
Forklar budskabet igen med fokus på den værdi, du skaber for
virksomheden.

Eksempel

”Jeg kan hjælpe din virksomhed med
at skabe mere synlighed og styrke jeres
position i markedet.
Det kan jeg, fordi jeg er skarp til at
tilpasse og målrettet både budskab og
produkt til forskellige målgrupper, jeg
tager styring og sørger for at få strategien på rette kurs.
Det vil sige, jeg kan målrette dine budskaber og skabe større synlighed, og
dermed tiltrække nye kunder og skabe
mersalg.”

7. Kaffemødet

Tip: Spørg, om der er

noget, de vil vide om dig?

Det er en god idé at gå til kaffemødet med et
ønske om at få mere viden og lade sig inspirere.
Uanset dit formål er det vigtigt, at du undgår
”giv mig et job”-mentaliteten.
Vær mødeleder

Indtag gerne rollen som mødeleder, da du har bedt
om mødet. Du kan starte med at sætte rammen ved
at opsummere, hvorfor du har inviteret personen
på kaffe. Kaffemødet handler om dem - få dem til at
snakke og fortælle. Din opgave er at få dem til at tale,
så du kan lytte og høre godt efter.

”Fortæl lidt om dig selv”

Forbered dig på spørgsmålet ”fortæl lidt om dig
selv”. Alt efter kemi og samtalens udvikling kan du
byde ind med dine kompetencer, når det er relevant.
Det er her, de forskellige pitches skal bruges.

Adgang til flere kaffemøder

Slut mødet af med at spørge: ”Er der nogen, du kan
anbefale mig at kontakte fra dit netværk?”. Få flere
kaffemøder ved at referere tilbage: ”Vi kender begge
xx, og hun har anbefalet mig at kontakte dig, fordi du
ved en masse om YY.”

Følg op efter mødet

Vær konkret i de aftaler, du laver under mødet, så det
ikke bliver svært at følge op. Skriv også gerne og tak
for kontakterne og fortæl, hvordan den videre dialog
går. Send, hvad du lover, og kontakt dem igen, hvis
det er relevant.
Husk også at følge op på dine mails og telefonopkald. Lav gerne et skema, så ingen bliver glemt.

OBS: Husk at nævne, at du

har mulighed for at komme
i praktik.

8. Hold modet oppe

Som jobsøger risikerer man at få mange afslag. Du kan forvente, at du skal kontakte mindst tre-fire virksomheder for
at få ét ja til en dialog eller kaffemøde. Du får her inspiration
til, hvordan du holder modet oppe på trods af afslag.

Tip: Prøv at se Ted-Talks ”Rejection Therapy” for nye vinkler
på tilgangen til afslag.

Få noget ud af afslaget

Brug det i din research, og spørg dig selv: ”Hvad gjorde jeg, som virkede,
og hvad virkede ikke denne gang.”

Hav næste mulige åbning klar

Tag fat i mange virksomheder, så du hele tiden har gang i nogen og hele
tiden kan forvente positivt svar fra den næste. Jo flere du kontakter, jo mere
sandsynligt er det, at du finder stedet, hvor du passer ind.

It’s not you…

Timingen er ofte sidste ingrediens i en ansættelse. Selvom du er relevant
for virksomheden, så skal de have opgaver og økonomi på plads for at kunne ansætte dig. Du skal videre til den virksomhed, hvor det hele passer ind.

Husk de små sejre

Beløn dig selv for arbejdet og de små resultater, fx når du får en ny LinkedIn-connection eller et kaffemøde i kalenderen. Udebliver resultaterne,
så revurder din strategi, og søg sparring. Kommer der en sort dag, så tag
fri, og gør noget andet.

Du styrker din jobsøgning uanset hvad

Husk på, at alt du gør under uopfordret kontakt, styrker din
generelle jobsøgning. Dit CV bliver skarpere, din viden om
virksomhederne bliver større, dit netværk bliver udvidet osv.

Tip: Akademikernes A-kasse har
en masse YouTube-indspark om
overbevisninger, glæde, forberedelse til jobsamtalen, kropssprog
etc. af en kropssprogsekspert.

9. Referencer

Videre læsning

Vi anbefaler at læse ”Foden indenfor” af Mike Wenøe og at se ”Annaway”
på Jobindex for yderligere inspiration. Begge er målrettet akademikere og
behandler emnet uopfordret kontakt.
Prøv også at undersøge Ballisagers materiale om at søge uopfordret, og
orienter dig om, hvad din a-kasse og fagforening har af workshops om
uopfordret kontakt til virksomheder.

Andet inspiration

”The Start-Up of You” af Hoffmann og Casnocha
”Du skal ikke være dig selv” af Lars Lundmann
”Foden indenfor” af Mike Wenøe
Akademikerkampagnen
Akademikernes a-kasse
Annaway på Jobindex
Jobsogninsguide.dk
Hitmedjobbet.dk
Magistrene
Nyledig.dk
Faajob.dk
Ballisager
Djøf
CA

Rigtig god arbejdslyst!

