GODE RÅD TIL
SAMTALEN
Sådan! Din ansøgning og cv har fanget virksomhedens
interesse – nu er du gået videre til en samtale.
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FORBERED DIG PÅ SAMTALEN

/ Øv uddybende svar på nogle af de spørgsmål, du overvejede før, du søgte elevpladsen:
/ Hvad er du god til – hvordan?
/ Hvad vil du gerne lære – hvorfor?
/ Hvorfor interesserer denne virksomhed og branche dig?
/ Hvorfor synes du, netop denne elevplads er spændende?
/ Øv dig på jobsamtalen hjemmefra.
/ Øv en personlig præsentation af dig selv. Fremhæv gerne det positive – men vær ærlig og
beskriv dig selv, som du er.
/ Find frem til dine tre vigtigste styrker – personligt og fagligt. Den slags spørgsmål
kommer ofte til samtaler, og derfor er de gode at have forberedt sig på.
/ Forbered en række spørgsmål, så du virker interesseret og viser, du har sat dig ind i
arbejdspladsen. Fx ’hvad er interessant ved denne branche’, ’hvad er vigtigt for at gøre en
forskel for kunderne hos jer’ (eller borgerne, medlemmerne eller hvem målgruppen er),
’hvordan vil en typisk dag forløbe som elev hos jer’?
/ Ryd op i dit digitale fodspor. Arbejdspladser tjekker ofte sociale medier, så kig på dine
profiler med arbejdsgiverøjne, og slet evt. de vildeste festbilleder og lignende.
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UNDER SAMTALEN

/ Kom 10 minutter før. Men ikke tidligere end det.
/ Hils pænt, giv et ordentligt håndtryk, og hav øjenkontakt.
/ Præsentér dig ordentligt med navn.
/ Tænk over din fremtoning. Klæd dig seriøst, men stadig så du er dig selv. Tjek stilen på
hjemmesiden – hvordan ser medarbejderne ud?
/ Hvis der er flere personer til samtalen – så kig på den person, som stiller spørgsmålet og
taler.
/ Sluk mobilen.
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EFTER SAMTALEN

/ Hvis du bliver tilbudt elevpladsen. så er det en god idé at få tjekket kontrakten, inden du
skriver under.
/ Hvis du får afslag på elevpladsen, så sørg for at få uddybet afslaget. Spørg ind til, hvad
du gjorde godt, og hvad du kan tage med dig videre til en næste samtale.

