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Kort om mig – før og efter
Mit offentlige jeg (2000-2011)

Mit private jeg (2011-)

Forskningsministeriet (fuldmægtig)
Videnskabsministeriet (specialkonsulent)
SKAT (chefkonsulent)

PFA Pension (ledelseskonsulent)
Skandia (forretningsudvikler)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Personalesager
Ministersager
Rekruttering
Kompetenceudvikling
Organisationsudvikling
Koncernsamarbejde
Koncern IT
Design og hjemmeside
Budgetanalyser
Effektiviseringer
HR-strategier
Performance management

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kompetenceudvikling
Performance management
Fastholdelse af kunder
Salgsstrategi
Salgsprocesser
Salgssparring til sælgere
Salg/kundemøder
Udvikling af kundeoplevelsen
Udvikling af nye produkter
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Det private – fordomme og forskelle

Er der en forskel?

De afgørende forskelle

Skellet er størst i vores hoveder

Der er ingen, der kigger dig over
skulderen: Forvaltnings- og
offentlighedsloven gælder ikke

Det handler ligeså meget om:
•
•
•

Stor vs. lille organisation
God ledelse vs. elendig ledelse
Rig organisation vs. fattig
organisation

Jagter succes, i stedet for at frygte
fiaskoen
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Embedsmanden i en privat kontekst

Embedsmandsdyder

Kompetencer i det private

Nulfejlskultur

•
•

Gennemarbejdede oplæg
Fiaskoradar/Blik for faldgruberne

Lange, træge beslutningsveje

•

Styre processer – se og planlægge næste
skridt

Saglighed og faglighed som fundament

•

Ekspert/den med dokumenteret viden

Stift hieraki

•

Servicering af ledelsen

Politisk styret

•
•

Foreslår kun gangbare ideer
Forudsige kundernes reaktion

(Nedskæring på nedskæring)

•

Effektivisering og effektivitet
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Socialstyrelsen - Oversæt dine kompetencer
Fra ”Socialstyrelsens hovedopgaver er fastsat i finansloven”
Til ”Vores opgave er at…”
• Varetage den nationale audit-funktion i forhold til socialtilsyn
• Hjælpe kunderne med deres compliance-forpligtelse og sørge for at nye
processer/nye produkter implementeres
• Formidle og udbrede virkningsfulde socialfaglige metoder og praksisser
• Konsulentbistand i forhold til effektiv eksekvering til gavn for egen og
kundens bundlinje
• Understøtte udvikling og implementering af socialpolitik
• Udvikling af nye produkter/løsninger til kunderne med ansvar for hele
processen fra tanke til drift
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Arbejdsmarkedsdating – nogle gode råd
Hvis det virker i kærlighedslivet, virker det også i din jobsøgning

• Tro på, at du har en chance hos din udkårne
• Få din udkårne til at føle sig speciel
•
•

”Omstændighederne har tvunget mig til at søge noget nyt, så jeg er ikke kræsen”
”Jeg ser det som en mulighed for at realisere mine drømme – og den drøm er dig”

• Bryst dig af kompetencer og egenskaber, som din udkårne sætter pris
på

• Parlez-vous privat – tal samme sprog, som din udkårne
•

Lær at tale som en privatansat (sig ”eksekvering”, ”kunder” og ”business case” ofte)
eller lad i det mindste være med at tale statsligt (ingen ved hvad
”ministerbetjening”, ”forvaltningslov” eller ”ressortområde” betyder)
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Tag det første skridt – handling skaber motivation
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lav en brainstorm på hvad dit drømmejob skal indeholde
Lav en brainstorm p hvad dit drømmejob ikke skal indeholde
Lav en profil på DJØFs jobunivers eller jobindex.dk
Opdater dit CV
Opret en LinkedIn-profil
Støv din LinkedIn-profil af
Få 25 nye kontakter fra det private (facebook, LinkedIn, …)
Tal med dine kontakter, venner og bekendte om deres job og om hvad du kan
bruges til på deres arbejdsplads
Book tid hos DJØFs karrierekonsulenter
Send en ansøgning

Lad ikke det perfekte stå i vejen for det gode
– så længe dit næste job tænder dig mere end dit nuværende, har du
vundet
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I er velkomne til at skrive:
kristian@kristianjensen.com
Eller kigge på bloggen:
detgodejob.dk
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