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Välkommen!

HA SIKTET
FRAMÅT
Har du siktet inställt framåt
– på vad som är möjligt att
åstadkomma för dig själv/
arbetsgivaren – eller fortsätter du att göra vad du
har gjort hittills?
KRISTIAN BORGLUND,
REDAKTÖR FÖR METROJOBB.SE
METROJOBB@METRO.SE

Mest läst på
Metrojobb.se.
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Tio vanliga frågor
på intervjun
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Så skriver du det
personliga brevet

Få jobbet på dina
framtida meriter
Det är dags att bli känd för vad du inte gjort – ännu. ”Framtidsmeriter” är nyckeln till att
få jobb lättare framöver.
– Skaffa dig ett professionellt
rykte som handlar mer om
vad du tror på och vill åtstadkomma framåt än vad du
har gjort fram till i dag, säger Per Frykman som tillsammans med Karin Sandin
skrivit boken ”Ditt professionella rykte”.
Framtidsmeriter handlar
om att etablera sina meriter i
förväg. Innan de har blivit av.
– Din potential överglänser dina erfarenheter. Både
företagsledare och forskning
vittnar om den, säger han.
Han hänvisar bland annat till studier vid Harvard
Business School som visat
att ”Din nästa stora grej” numera anses betyda mer än
”Dina stora grejer hittills”.
– Trots detta presenterar
vi oftast bara historiska fakta
när vi ska sälja in oss själva.
Att fokusera på vårt framtida rykte i stället för vårt historiska kräver nya sätt att
agera. Kristina Närman, som
jobbar som konsult, berättar:
– Till exempel har jag slutat att skicka mitt cv.
Att byta strategi kom naturligt för henne. I sin egen
verksamhet hjälper hon företag just med att ifrågasätta det traditionella och hitta
nya mönster och lösningar.
– I stället för cv:t skickar
jag nu några rader om vad
jag tror på och vill åstadkomma till de företag där jag ser
att jag verkligen kan bidra.
I mötet med företagen
pratar de om de ”meriter”
som de tillsammans skulle
kunna åstadkomma.
– Det har blivit mycket
roligare att ta kontakt också
på det här sättet.
KRISTIAN BORGLUND
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Skriva cv – från
rubrik till referens

FLER JOBBTIPS PÅ

Lediga jobb

BYT
UPP
DIG
3 jobb du kan
söka i dag på
Metrojobb.se

1
Bespisningsbiträde/skolmåltidsbiträde. Stockholms stad
söker skolmåltidsbiträde till
Bagarmossen-Brotorps
skolor på deltid.

2
Truckförare. Adecco Industri
& Logistik i Göteborg söker
truckförare med truckkort A
och B till kund inom Göteborgsområdet.

Kristina Närman har lärt sig att sälja in sig till uppdragsgivare på ett nytt sätt, som bygger på att tala om vad man
vill göra snarare än vad man har gjort. ”Jag har slutat skicka mitt cv till potentiella samarbetspartner/kunder.
I stället skickar jag några rader om vad jag tror på och vill åstadkomma framåt.” FOTO: ROBIN HALDERT/SCANPIX

Så bygger du dina framtidsmeriter
Tänk framtid, inte historia
På rekryteringskanalen Linkedin
kan du till exempel fokusera på
vad du vill göra framåt, hur du
vill addera värde till organisationer. I ett personligt brev när du
söker ett jobb så beskriv det du
vill uppnå mot arbetsgivarens
behov – din potential mot just
det företaget.

Vårda ditt professionella
rykte
Låt ditt professionella rykte bana vägen för dina framtida meriter. Var observant och tänk på
hur du agerar på och utanför
sociala medier, så att en stor del
av kommunikationen med omvärlden handlar om vad du
brinner för framåt.

Gör research
För att kunna beskriva din potential mot ett visst uppdrag eller
jobb bör du göra research kring
jobbet. Kolla på nätet och prata
med kontaktpersoner. Vilka är
deras problem och utmaningar
som man vill ha lösta med sin
rekrytering? Vilka framtida meriter skulle ni kunna skapa ihop?

3
Hotellreceptionist och nattreceptionist. Hotellreceptionist 100 procent och nattreceptionist 75 procent sökes till
Park Inn BY Radisson Malmö.

KÄLLA: PER FRYKMAN, RYKTESRÅDGIVARE OCH FÖRFATTARE TILL BOKEN ”DITT PROFESSIONELLA RYKTE”

Städcontroller
till kommunfastigheter

www.alfalaval.com
Alfa Laval utvecklar tekniklösningar som
ger stora positiva effekter på energianvändningen,
tillgången på mat och vatten samt människors allmänna livsvillkor världen över.

Välkommen med din ansökan senast den 26 juli.
www.taby.se/ledigajobb

El- och Automationsingenjörer
Vi söker nu fler talanger inom automation och elkonstruktion till Alfa Laval, vi söker:
• Automationsingenjör/elkonstruktör till Engineering & Supply
• Automationsingenjör/projektledare till Core Automation Team

Nya jobb på metrojobb.se

Läs mer om tjänsterna och sök via följande länk www.alfalaval.com/career
För frågor om tjänsterna kontakta rekryteringskonsult Maria Rabb på Technogarden, 0739-80 83 98.

