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I bogen finder læseren inspiration til, hvordan man forbereder sig på de klassiske spørgsmål som f.eks.: Hvad
er dine stærke og svage sider?" Ved at arbejde med de typiske spørgsmål, der stilles, inden de bliver stillet, vil
læseren kunne gå til samtalen med den selvtillid, som er resultat af at føle sig velforberedt.Jobsamtaler er for
vigtige til at være en gætteleg for begge parter. En god forberedelse giver værdifuld inspiration til at sætte ens
personlige og faglige udvikling i perspektiv og giver både ansøgeren/medarbejderen og virksomheden et
seriøst beslutningsgrundlag.Ud over gennemgangen af de klassiske spørgsmål beskriver bogen de rammer,
som virksomheder lægger for udvælgelse, medarbejdersamtaler og intern rekruttering. På den måde får
læseren et indblik i, hvad sine/hendes svar bruges til, og hvordan de fortolkes.Bogen indeholder mange
skemaer, der hjælper læseren til at strukturere sine tanker og formulere sine egne svar på de vanskelige

spørgsmål.

Uanset hvor mange samtaler du inviteres til bør du forberede dig grundigt. Der forventes en udførlig
præsentation af dig selv på engelsk naturligvis og helst et par spørgsmål til virksomheden. Det kan være et
projekt du har afsluttet med succes eller en case som underbygger dine kompetencer hvordan kan du vise og

ikke bare sige at du. Forbered dig grundigt på lønforhandling inden du går til jobsamtale.

Forbered Dig Til Jobsamtalen

Du har selvfølgelig allerede sat dig ind i virksomheden da du skrev din ansøgning. Men en god idé er måske
at få lavet yderligere research. Du er blevet inviteret til samtale fordi du har en spændende faglig profil. Vær
forberedt på dit eget stof. Forbered dig. Jobsamtalen. Forbered dig til video jobsamtalen. hvilke spørgsmål
eller emner du kan risikere at blive spurgt ind til og forbered dig så på dine svar. Skil dig ud til jobsamtalen
forbered det vigtigste og kom foran de andre. Jobsamtalen. Det får adrenalinen til at flyde i kroppen og gør
dig skarpere. 9 tips Sådan forbereder du dig til jobsamtalen Yes Indkaldt til samtale så nu må jobbet nærmest
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være i hus. Med forberedelse sikrer du dig.
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