
Annonceanalyse

Skriv her, hvad arbejdspladsen fortæller om sig 
selv. Det kan fx være deres værdier, målsæt- 
ninger og beskrivelse af målgruppen.

Forhold dig her til rubrikken til venstre.
Hvorfor vil du gerne arbejde hos dem?
Hvad kan du bidrage med?  
Er der nøgleord, du kan bruge i din overskrift?

Eksempel:

På Amager og Hvidovre Hospital er der plads til dine 
ambitioner. Vi er eksperter i folkesygdomme og kan 
samtidig tilbyde højt specialiseret behandling til  
mennesker med sjældne sygdomme. Du bliver en del 
af et stærkt fagligt miljø, hvor vi udvikler og deler ny 
viden. Et miljø, hvor vi står klar med ekspertise og  
omsorg hele døgnet. 

Du får et arbejde, der giver mening, fordi det handler 
om liv.

Eksempel:

•  Jeg er meget ambitiøs med mit fag og brænder  
for at specialisere mig.

•  Jeg drives af at være i et fagligt miljø med sparring 
og udvikling.

•  Jeg elsker at nørde med min faglighed – gerne  
sammen med andre.

•  Det gør mig stolt, når min faglighed kan bidrage  
til patientens øgede livskvalitet.

Ideer til overskrift:

Faglig kvalitet øger livskvalitet!

I søger en kompetent fys – jeg er et godt bud!

Skriv her, hvilke ønsker, krav eller forvent- 
ninger, arbejdspladsen har til dine faglige  
kvalifikationer.

Svar her på, hvilke ønsker, krav eller forvent- 
ninger, du kan tilbyde med baggrund i din  
erfaring og uddannelse.

Eksempel:

•  Vi forventer, at du har mindst 2 års ortopæd- 
kirurgisk fysioterapeutisk erfaring.

•  Er eksamineret idrætsfysioterapeut (DSSF) eller har 
dokumenteret kvalifikation på tilsvarende niveau.

•  Gerne erfaring i muskulosketale undersøgelser  
og differentialdiagnostiske tests.

•  Har erfaring i at anvende manuelle og musku- 
losketale teknikker (fx Mulligan, MFR) i din  
daglige praksis.

Eksempel:

Har du ikke 2 års erfaring (som i eksemplet her), så 
ring og spørg, hvor vigtigt det er, særligt i forhold til 
din øvrige erfaring og din motivation.

Giv eksempler:

•  Jeg kan tilbyde test og behandling af muskulo- 
skeletale problematikker fra klinikarbejde, herunder 
Mulligan kursus.

•  Jeg har efaring med idræt fra instruktør i fitness,  
løb og gymnastik.

Skriv her, hvilke ønsker, krav eller forventnin-
ger, arbejdspladsen har til dine personlige og 
samarbejdsmæssige kompetencer.

Skriv her, hvordan du kan byde ind med dine 
personlige kompetencer i forhold til arbejds-
pladsens ønsker, krav eller forventninger.

Eksempel:

•  Du arbejder godt selvstændigt og i teams.

•  Du er initiativrig, arbejdsom og trives i en  
travl hverdag.

•  Du har gode kommunikative evner, så du skaber 
samarbejde og relationer med patienter såvel som 
hele organisationen.

•  Du vægter faglighed højt samt gode sociale  
relationer og kommunikation med dine kollegaer  
og bidrager konkret til et godt arbejdsmiljø.

Eksempel:

•  Jeg arbejder selvstændigt og med øje for teamets 
præstation.

•  Jeg trives godt i en travl og afvekslende hverdag

•  Patienten i centrum kræver kommunikation og  
samarbejde med alle relevante aktører. Det kan jeg!

•  Med min åbne og anerkendende tilgang bidrager 
jeg til gode sociale relationer på arbejdspladsen.


