
Projektdansk – Arbejde
Jobsamtalen

Lyt til samtalen. 
Giver personen et godt eller et
dårligt svar, synes du? Sæt kryds.

Spørgsmål 1 Hvorfor vil du arbejde hos os? 
Jeg mødte en, der har arbejdet for jer. Lars hed han, tror jeg. Han fortalte, at man får en god 
løn hos jer. 

Spørgsmål 2 Er du god til at have mange bolde i luften?
Ja, det synes jeg. Jeg er vant til at have mange forskellige opgaver. Og jeg synes, jeg er god 
til at bevare overblikket.

Spørgsmål 3 Hvad er din svage sider?
Jeg har ikke nogen svage sider. Med min erfaring er der ikke plads til svage sider. Jeg er 
perfektionist, og arbejdet betyder alt for mig.

Spørgsmål 4 Kan du få passet dine børn, hvis de er syge?
Vi har to små derhjemme. Den ene er lige startet i børnehaven, og han er konstant syg. 
Mine forældre bor i Jylland, så de kan ikke bare lige komme forbi, fordi lille Mads har 
snotnæse. Så ja, det er svært at få dem passet. 

Spørgsmål 5 Er du nogensinde blevet fyret fra et job?
Ja. For nogle år siden arbejdede jeg for et amerikansk firma. De besluttede sig for at flytte 
firmaet til USA. Man kunne flytte med firmaet eller miste sit job. Jeg besluttede mig for at 
blive i Danmark af personlige årsager.

Spørgsmål 6 Hvordan er din nuværende chef?
Han er den mest inkompetente leder, jeg nogensinde har haft. Han har ikke styr på noget 
som helst. Det er også derfor, jeg søger et nyt job. 

Spørgsmål 7 Er du god til at samarbejde?
Jeg er vant til at arbejde i større eller mindre teams, hvor samarbejde er vigtigt. Så det er 
en arbejdsform, som jeg kender og er blevet glad for i alle de job, jeg har haft indtil nu. 

Spørgsmål 8 Har du nogen spørgsmål?
Nej!  Er vi færdige?  For jeg skal lige skynde mig at hente mine børn, inden det bliver for 
sent. Jeg har lidt travlt i dag. 


