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Artikel: 
Det skal du vide som ansøger til et lederjob  

 

Få overblik over rekrutteringsprocessen 
Som ansøger til et lederjob kan det være vigtigt at undersøge hvilken rekrutteringsprocedure den ansættende 
organisation har. Mange virksomheder oplyser dette i jobannoncen, eller du kan på deres hjemmeside finde 
oplysninger om hvilken procedure de har i forbindelse med rekrutteringsprocessen. Det gør det muligt for 
dig at vide hvor lang den kommende proces kan blive, samt give dig mulighed for at forberede de forskellige 
stadier.  
 
Anvendelse af test 
Som ansøger til en lederstilling kan du næsten være 100% sikre på at den ansættende organisation anvender 
personlighedstest i forbindelse med ansættelsesforløbet. Du vil oftest først blive bedt om at besvare en test 
ved anden eller tredje samtale, det er derfor en god idé at spørge ind til hvilke tests virksomheden 
anvender. Så har du mulighed for inden at tjekke den på nettet, da de fleste test er beskrevet der.  
 
Når du sidder og skal besvare en test så vær 100% ærlig – det kan ses hvis du sidder og tænker ”hvad mon 
de ønsker jeg skal svare her” – det ødelægger dit resultat og dermed dine muligheder for at komme i 
betragtning til jobbet. Det er jo lige så vigtigt for dig som for dem der ansætter dig at du bliver en succes i 
jobbet.   
    
Meget overordnet findes der to typer værktøjer som den ansættende part kan benytte sig af – det ene 
baserer sig overvejende på en adfærdsanalyse og den anden på en personlighedsanalyse, og der er stor 
forskel på de to. 
 

• Adfærdsanalyse - Måler adfærd og baserer sig typisk på få spørgsmål og kan gennemføres på ca. 
5-10 minutter. Her spørges der ind til testpersonens adfærd og måske personlige kompetencer, 
altså det vi umiddelbart ser – det ydre lag af personligheden. 
 

• Personlighedsanalyse - Baserer sig ofte på et par hundrede spørgsmål og tager typisk ca. 30 min. 
at udfylde. Personlighedstest er væsentlig dybere, og som navnet antyder spørges der ind til 
testpersonens personlighed og (ofte ubevidste) præferencer, ting vi ikke umiddelbart kan se udefra, 
men som navnet antyder spørges der ind til testpersonens personlighed og (ofte ubevidste) 
præferencer, ting vi ikke umiddelbart kan se udefra, men som danner grundlag for den samlede 
adfærd. Man kan sige at der tegnes et røntgenbillede af personens adfærd.  
 

Er det klart hvad jobbet indeholder?  
Er jobbet – rolle og ansvar, godt afdækket og fyldestgørende beskrevet i jobannoncen? – er der noget du 
mangler svar på? For at kunne skrive en god ansøgning er det vigtigt at vide hvad jobbet indeholder, samt 
hvilke faglige kompetencer det kræver. Hvis du ikke føler at du får alle de nødvendige svar når du læser 
jobannoncen, er det en god idé at kontakte kontaktpersonen på jobannoncen og søg oplysning ved 
uddybende svar f.eks.: 
 

• Hvordan får jeg succes i jobbet? 
• Hvor stort medarbejder ansvar følger der med til jobbet? 
• Hvor vigtig er kompetence X i forhold til at kunne bestride jobbet? 
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Det er ikke kun de faglige kompetencer som er vigtige, det er også vigtigt at du ved hvilke personlige 
kompetence de efterspørger, og at du sikrer dig at du imødekommer deres ønsker og krav i din fremstilling 
af dig og dine kompetencer. Der vil ofte være enkelte ”krav” du ikke opfylder – søg alligevel – den bedste 
kandidat vinder og som ansættende organisation må man påregne ikke at kunne blive mødt på alle ønsker 
og krav. 
 
Husk at bruge de samme udtryk som de bruger i jobannoncen når du skriver jobansøgningen. Sørg også for 
at din LinkedIn profil er opdateret og svarer til dit CV – vi anbefaler et aktuelt billede på dit CV. 
 

Vær forberedt til jobsamtalen 
Det er vigtigt du forbereder dig på hvilke spørgsmål du kan blive spurgt ind til under jobsamtalen. Sørg for 
at du kan give en kort, præcis og relevant præsentation af dig selv. Tænk i både personlighed og faglighed. 
Sørg for at svare på hvad din motivation er for at tage jobbet, samt hvad du kan tilbyde virksomheden. Kom 
gerne med nogle helt konkrete eksempler.  
 
Det er altid en god idé at forberede en række spørgsmål inden du skal til jobsamtale. Spørg gerne ind til 
virksomheden, til jobbet, til de ønskede krav og andet, som du synes er relevant for dig at vide noget om. 
Forbered relevante spørgsmål om virksomheden, jobindholdet og arbejdsopgaverne. Også spørgsmål til 
virksomhedskulturen og ledelsesstilen kan bidrage til en god dialog.  
 
Et godt tip er at skrive dine spørgsmål ned, og i løbet af samtalen kan du så notere hvis du får svar på nogle 
af dine spørgsmål.    
 
Når der bliver spurgt ind til referencer, tilbyd at sende dem frem når de har efterspurgt dem, så kan du lige 
nå at briefe din reference om jobindhold mm.   
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