
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Jobsamtalen i praksis 
’’Jobsamtalen i praksis’’ er udarbejdet af www.novineuro.com 
Leveret af www.jobbetshus.dk 

Forudsætninger for samtalen 
Forberedelse til rollespil mellem ’’chef’’ og jobsøgende kandidat. Kandidaten skal klæde modparten på til at være den type chef 
som kandidaten har svært ved at tale med. Eller også skal ’’chefen’’ selv bestemme sine karakteristika. 
 

Fagområdet / Andet Chefens kropssprog Chefens ordvalg/vendinger Chefens holdninger 

    

    

    

    

 

Forslag til chefens spørgsmål 
 

Spørgsmål til din historik 

 
▪ Hvad gør du vil søge nyt job? 

▪ Hvad var dine tidligere arbejdsopgaver? 

▪ Hvad har du været rigtig god til? 

▪ Hvad har du være dårlig til? 

▪ Hvad lærte du mest ved i dit tidligere job? 

▪ Hvad er en god chef for dig? 

▪ Hvilke opgaver har du brændt for? 

▪ Hvilke opgaver kunne du ikke lide at arbejde med? 

▪ Hvordan arbejder du under pres? 

▪ Hvad for ansvar havde du i dit tidligere job? 

▪ Giv eksempler på hvornår samarbejdet i dit tidligere job ikke har fungeret og hvorfor? 

▪ Giv et eksempel på hvornår du ikke præsterede godt mod forventning? 

 

 

 

http://www.novineuro.com/
http://www.jobbetshus.dk/


 

 

Spørgsmål til din personlighed 

 

▪ Giv en kort beskrivelse af din baggrund 

▪ Fortæl kort om dig selv 

▪ Hvad bruger du tiden på ved siden af dit arbejde? 

▪ Hvad vil mennesker der kender dig sige om dig? 

▪ Hvad er dine bedste styrker? 

▪ Hvad er dine knap så gode sider? 

▪ Hvad er vigtigt for dig? 

 

 

 

 

Spørgsmål til den aktuelle stilling 

 

▪ Hvad gør at du er den rigtige til jobbet? 

▪ Hvad gør at du søger denne stilling? 

▪ Har du sat dig ind i vores virksomhed – hvad ved u om os? 

▪ Hvad gør du gerne vil arbejde her? 

▪ Hvilke tanker har du om lønforhold? 

▪ Hvornår kunne du starte? 

 

 

Spørgsmål generelt 

 

▪ Hvad er dine fremtidsplaner? 

▪ Har du børn? Hvad med dem i forhold til arbejdet? 

▪ Fortæl mig lige hvorfor jeg burde ansætte dig? 3 argumenter... 

▪ Er du nogen sinde blevet fyret fra job og hvorfor? 

▪ Har du spørgsmål til mig/os? 

▪ I hvor lang tid har du været jobsøgende? 

▪ Hvor har du ellers søgt? 

▪ Hvor mange stillinger har du søgt i denne branche? 

▪ Hvad tænker du om jobbet? Efter samtalen… 

 

 

 

Spørgsmål til skolegang 

 

▪ Hvilke fag var du bedst til? 

▪ Hvordan klarede du eksamenssituationen? 

▪ Hvad er din holdning til dine karakterer? 

▪ Hvilken lære synes du var bedst og hvorfor? 

▪ Hvis du kunne tage uddannelsen om, hvad ville du så gøre nu? 

 

 


