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Kursisterne fik fra første parket 
mulighed for at overvære, hvordan 
Helle Holm Vinkler (tv.) klarede sin 
jobsamtale hos Folketingets 
administration.

Når 44-årige Helle Holm Vinkler 
skal til jobsamtale i en virksomhed, 
kommer hun gerne i god tid. Sæt-

ter sig ned i receptionen, slapper af og finder 
frem til følelsen af, at hun egentlig allerede 
har fået det job, hun skal til samtale om. Hun 
skal bare lige overbevise dem, hun skal tale 
med, om, at det er hende, der skal have jobbet. 

Det skal hun også i dag, hvor hun som en 
del af Finansforbundets ”Sælg dig selv-kur-
sus” skal til jobsamtale hos Folketingets ad-
ministration. Jobsamtalen er afslutningen på 
kurset i København, hvor Helle og 19 andre 
ledige over fem kursusgange har trænet cv- 
og jobansøgningsskrivning samt kropssprog 
og performance til jobsamtaler. I dag skal 
træningen stå sin prøve. 

Inden jobsamtalen får hun feedback på 
sit cv og jobansøgning fra Lissen, som er HR-
konsulent i Folketingets administration. Og så 
går jobsamtalen ellers i gang. Det samme gør 
Helles medkursister, som noterer i de særlige 
feedbackskemaer, som de har fået udleveret. 
Efter en halv time er det hele overstået, og 
Helle får pæne ord med på vejen.

”Helle har en ro over sig og en god energi. 

Hvordan sælger du bedst dig 
selv i en jobansøgning og til en 
jobsamtale? Det øver 20 ledige 
sig på i Finansforbundets ”Sælg 
dig selv-kursus”. Magasinet 
Finans var med, da Folketinget 
indkaldte til jobsamtale
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Til jobsamtale med 
publikum på

Hun er klar i mælet, tilpas alvorlig og smi-
lende. Jeg synes, hun var reflekteret over sit 
arbejdsliv og de valg, hun gør undervejs. Kun-
sten er at oversætte Helles IBM-verden til den 
nye verden. Der kommer mange detaljer med 
i svarene, og der kan man lige tabe vedkom-
mende. Så kort det ned, og tag ikke al kon-
teksten med”, lyder rådet fra HR-konsulenten. 

Overvældende tilbagemeldinger på kurset
Helle synes, at samtalen er gået mindre godt. 
Men hun har heller ikke helt haft hjertet 
med, fortæller hun. Hun har faktisk allerede 
fået et job, og det er der flere af de 20 kur-
susdeltagere, som har fået. Andre er godt i 
gang. En deltager møder senere ind, fordi 
han kommer direkte fra en jobsamtale. Det 
er tredje gang i år, kurset kører, og tilbage-
meldingerne har været overvældende fra de 
to tidligere kurser, hvor mere end hver an-
den deltager er kommet i job.

”Jeg har aldrig fået så meget ros på et kur-
sus, som jeg har fået på det her. Jeg har lige 
været til et evalueringsmøde i Århus, hvor 
flere sagde: ’Det her kursus er det bedste, 
jeg nogensinde har været på’. Folk er vilde 
med det. Det booster dem og deres selvtillid. 
Og fra den første kursusgang til den sidste 
kan vi se, hvor meget de har rykket sig”, si-
ger Morten Knudsen Stick, arbejdsmarkeds-
konsulent i Finansforbundet, som er initia-
tivtager til kurset.

Kursisterne har to undervisere, Jens Fi-
sker Carlsbæk og Lene Kobbernagel, som un-
derviser dem i at skrive motiverede cv-profi-
ler og jobansøgninger og styrker deres per-
formance i en samtale ved et øget fokus på 
fremtoning og kropssprog blandt andet ved 
hjælp af videooptagelser. Derudover får del-
tagerne indblik i deres styrker – både dem, Fo
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Spørgsmål til  
jobsamtalen

Hvorfor har du søgt stillingen, hvad 
er din motivation?
Hvad er den røde tråd i dit arbejds-
liv?
Fortæl om en af de sjoveste, mest 
interessante arbejdsopgaver i dit 
liv?
Hvordan vil dine kolleger beskrive 
dig?
Hvis din leder skulle beskrive dig 
med tre ord, hvad vil vedkommende 
så sige?
Hvad tror du vil være den største 
udfordring, hvis du får stillingen?
Hvad kan presse dig i dit arbejdsliv?
Spoler vi tiden tre år frem, hvad 
laver du så?
Hvordan synes du, samtalen er 
gået?
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de ved, de har, og dem, de ikke ved, de har. 
Sidstnævnte hjælper deltagernes netværk og 
familie med at give deres besyv med.

Feedback hjælper mig videre
Efter frokost fortæller Sanne, som er HR-kon-
sulent i Planday, der sælger et system til med-
arbejderadministration, hvorfor hun har valgt 
30-årige Martina Jensen Zuffova til dagens an-
den jobsamtale. HR-konsulenten roser Mar-
tina for at have skrevet en god, overskuelig 
ansøgning med stor personlighed og energi. 

Efter et sceneskift begynder samtalen. Den 
kører godt, og i den efterfølgende feedback 
får Martina at vide, at hun ved en normal sam-
tale ville være røget til anden samtale. Det gi-
ver ekstra energi hos Martina, som har gået 
ledig siden juni, men i december måned har 
været til flere jobsamtaler ud over dagens. 

”Det var helt vildt spændende at være med. 
Du får normalt aldrig feedback om, hvordan 
du er til samtalen. Hvad de synes om dit cv, 
ansøgning og så videre. Så det er meget beri-

gende at få feedback fra HR, men også fra de 
andre deltagere. For mig er det en øvelse at 
gå til jobsamtale og en mulighed for at prøve 
forskellige teknikker af. Og så er det vigtigt 
at få feedbacken fra mange mennesker. Det 
er noget, jeg har søgt længe, men ikke fået. 
Det er med til at hjælpe mig videre, og for-
håbentlig lykkes det engang”, siger Martina 
Jensen Zuffova. 

Morten Knudsen Stick håber, at Finansfor-
bundet i det nye år fortsætter de succesrige 
”Sælg dig selv- kurser” og i foråret kommer 
til Odense og Aalborg. Ud over Folketinget 
og Planday har virksomheder som Econo-
mics, DAB, Vestas og SKAT stillet job- og HR-
konsulenter til rådighed for kurset. Og selv 
om jobsamtalerne ikke nødvendigvis resul-
terer i et job, er det med til at øge deltager-
nes kendskab til sig selv, deres kompetencer, 
og hvilke jobmuligheder de har også uden 
for det traditionelle finansielle område. Og 
Helle Holm Vinkler, ja, hun har såmænd fået 
job i SKAT i det nye år. Fo
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