
Webinar
Skab din egen stilling 
og andre jobsøgningsstrategier 
for akademikere



Inspiration i dag

Indflyvning til det akademiske arbejdsmarked

Fra kompetencer til at skabe værdi

Jobsøgningsstrategier



Det akademiske landskab - beskæftigelsesområdet

Region og Kommune
Hospitaler | Regionshuse | Forvaltninger | KL

Den private sektor
NGO’er | Patientorganisationer | Faglige organisationer | Virksomheder

Staten
Universiteter | Professionshøjskoler | SOSU | Ministerier | Styrelser



Eksempler på arbejdsområder

Undervisning Udvikling LedelseForskning Konsulent



Sæt ord på dine kompetencer

Stillings-
betegnelse

Faglige 
kompetencer

Resultater 
og værdier

Arbejdsopgaver Personlige 
kompetencer

Download skemaet her

Lav 5 kolonner med følgende overskrifter:

https://dsa.dk/media/1yefcyx4/skema-til-kompetenceafklaring.pdf


Hvordan omsætter du dine 
kompetencer til værdi?

• Hvilke kompetencer har du?

• Hvordan kan du løse specifikke opgaver og udfordringer?

• Hvordan kan du skabe værdi?

• Hvem får noget ud af det? 

Dine kompetencer

Faglige
- branchefaglige
- metodefaglige 
Personlige
Sociale

Det du gør og hvordan

Opgaver du løser
Ansvar du tager
Handlinger du udfører
Byd ind med ideer til løsninger
på udfordringer

Skaber værdi for

Ledelse
Politikere
Patient/borger/klient/kunde
Pårørende
Kollegaer
Medarbejdere



Jobsøgningsstrategier

Jobtager Jobskaber Andre veje 
(for ledige)



Jobtager – find de opslåede stillinger

Jobportal
• dk.indeed.com
• Sundhedsjobs.dk
• job-i-staten.dk
• jobsearch.dk 

Søgeord og jobtitler
• Find et overblik på 

www.dsa.dk/sogeord

Jobagenter Basis stillinger
• Brug det som trædesten• Få besked, når relevante 

stillinger bliver slået op



Jobskaber – find de skjulte stillinger

Uopfordret kontakt
• Find ca. 20 virksomheder
• Lav en elevatortale
• Research

Netværk
• Nære og perifere relationer 
• Vær tydelig på, 

hvad du leder efter

LinkedIn
• Aktivere dit netværk



Andre veje til akademiske stillinger
- Kun for ledige

Virksomhedspraktik Løntilskud Jobrotation



Jobsøgningsstrategier

Jobtager Jobskaber Andre veje 
(for ledige)

• Jobportaler
• Søgeord og jobtitler
• Jobagenter
• Basis stillinger

• Virksomhedspraktik
• Løntilskud
• Jobrotation

• Uopfordret kontakt
• Netværk
• LinkedIn



Brug ALLE strategier 
– fra første ledighedsdag



Vigtige pointer 
• Søg bredt og få en fod inden for

• Når du er afklaret på dine kompetencer, så tag 
et dybt spadestik – og vis, hvordan du skaber 
værdi

• Vær proaktiv: Vis drive, nysgerrighed, mod og 
kreativitet  

• Vær ihærdig og følg løbende op på alle dine 
strategier

• Sælg dit potentiale, ikke kun din erfaring



Find mere inspiration
• Temamøde i København 25. november:

www.dsa.dk/akademikerjob 

• Find guides og gode råd til akademikere: 
www.dsa.dk/akademiker

• Webinar om jobsøgning for akademikere: 
www.dsa.dk/webinar

• Book en gratis og personlig samtale –
få sparring på jobsøgning eller afklaring 
på karriereønsker: 
www.dsa.dk/sparring_akademiker 
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