
Digitalt Kursus: Jobsamtalen

Det får du ud af kurset
Når du har gennemført kurset, vil du have opnået vigtigt indsigt i, hvilke ”do's and don'ts” der 

gælder i disciplinen at gå til jobsamtale.

Kursus

Udbytte

Kurset her er for dig som gerne vil blive bedre 

til at gå til jobsamtale. På kurset kommer du 

igennem alt, lige fra hvordan du tackler 

nervøsiteten ved at gå til en jobsamtale, til 

hvordan forbereder du dig til jobsamtalen, til 

hvad er en elevatortale, og hvordan træner du 

din egen præsentation. Derudover får du 

vigtig indsigt i, hvordan din fysiske fremtoning 

spiller ind på arbejdsgiverens 

førstehåndsindtryk af dig.

Lær hvordan du forbereder dig til en jobsamtale

Dyk ned i do's and don'ts til selve samtalen

Lær at tackle din nervøsitet

Udforsk hvad en elevatortale er og hvordan du laver den

Lær elevatortalen
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Opbygning og emneoversigt: Jobsamtalen

Kurset er online og er bygget op i ti moduler med videoer og hjemmeopgaver, som du kan markere som 

fuldført, når du er færdig med et modul. Du kan under hele forløbet se eller gense modulerne. Der er i 

dette forløb 9 er undervisningsvideoer og det 10. modul er en online afslutning, som står under modulet, 

hvor der ligeledes findes en opgave til dagens møde. Bemærk dette er Teams møder på bestemte 

tidspunkter som du skal møde op til.

Digitalt kursus hos Candeno i samarbejde med indsats.

Moduler

Modul 1 -  Introduktion Video

Modul 2 - Forberedelse til jobsamtalen Video

Modul 3 - Sæt dig ind i virksomheden Video

Modul 4 - Fysisk fremtoning Video

Modul 5 - Psykisk fremtoning Video

Modul 6 - Fokus på hvad du kan og ikke kan Video

Modul 7 - Elevatortalen Video

Modul 8 - Sådan skal du gøre Video

Modul 9 - Online jobsamtale Video

Modul 10 - Opsamling og afslutning Video
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