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Nøl eller
Timeout?



 Den ældste
 Typisk ja-siger
 Bestemmende med stor ydre selvsikkerhed
 Dygtig, ambitiøs, elsket for sine præstationer
 Traditionsbunden og resultatorienteret med et stort

kontrolbehov

 Den mellemste
 Mere social og afhængig af sine venner
 Fleksibel og omstillingsparat
 God til at lytte, en dygtig mægler med stærk

retfærdighedssans
 Midter- og konsensussøgende

 Den yngste
 Typisk nej-siger
 Offensiv, eventyrlysten og risikovillig
 Stort selvværd, går gerne sine egne veje
 Underholdende, frisindet og med en stor oprørstrang

 Enebarnet
 Skal være det hele for forældrene
 Solist på mange måder
 Mere iagttager end deltager
 Ansvarsfuld, velorganiseret og alvorlig

Din placering i 
søskendeflokken 



Karriere-trekanten og glasloftet (v.1)
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Hvor stor er den lille forskel?



Forskel på spørgsmål og motivation

 Hvad er strategien?
 Ønske om økonomisk vækst
 Fokus på hvad du muligvis kan vinde
 Konkurrence-gen

 Hvor ligger det geografisk?
 Ønske om balance/helhed
 Fokus på hvad du risikerer at tabe
 Springer oftere fra i rekrutteringsprocessen



 Evnen til at skabe 
synlige resultater 
mindre fokus på 
processen

 Personlighed
 “Sult”
 Stamina – holder du 

ud eller skifter du, 
når tingene ikke går 
din vej?

 Uddannelse

Hvad kigger vi efter 
hos kandidaterne?



Mine 
bedste
råd



Mine bedste råd, fortsat

Vær nysgerrig – stil (de rigtige) spørgsmål

Lad være med at nøle og tag ikke for mange timeouts

Sig ja! – vær risikovillig og tænk mere på det, du kan 
vinde end eventuelt tabe

Husk at tænke et niveau op – det er nemmere at træffe 
de rigtige beslutninger, når man forestiller sig at man 
sidder på toppen

Husk at dit CV skal være fremadrettet og dermed 
målrettet det job, du ønsker at få i fremtiden

Søg stillinger i linjen frem for staben, fx salg frem for HR
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