
Kære Jobsøgende

Denne rapport er skræddersyet til dig og kan hjælpe dig med forberedelse til jobsamtalen.
Den tager udgangspunkt i dig personligt og hjælper dig med at besvare det vanskelige
spørgsmål: ”Hvad er du god til?”

Rapporten gennemgår dine 6 mest markante soft skills. For hver soft skill er der idéer til
spørgsmål, du kan overveje forud for samtalen. Dette vil hjælpe dig med at italesætte dine
soft skills og dermed dine styrker bedst muligt.

For hver af dine 6 mest markante soft skills kan du læse om:

Desuden kan du sammenligne din Praice Profil baseret på din egen besvarelse og det
feedback, som dit netværk har bidraget med. Det kan være en interessant øvelse at
sammenligne disse to profiler - måske er der nogle forskelle som overrasker?

Du kan se de to versioner af din Praice Profil på side 3. Dog kan netværksversionen kun
vises, hvis du har fået mindst 3 personer fra dit netværk til at give dig feedback. Din
kombinerede Praice Profil kan du se på side 2. Det er også den kombinerede version, som
er vist i dit Soft Skill CV og i Din Personlige Rapport.

Held og lykke med jobsamtalen!

Fordelen ved at have netop denne soft skill

Inspiration til at italesætte den som en styrke

Eventuelle opmærksomhedspunkter eller udfordringer ved den pågældende soft skill

Forberedende spørgsmål der kan imødekomme eventuelle bekymringer ved den
pågældende soft skill





GODE RÅD TIL JOBSAMTALEN

PRAICE PROFIL

Praice Profilen består af 6 adfærdstyper,
der er repræsenteret med hver sin

farve. Herunder ses fordelingen i din
profil, samt dine mest markante soft

skills.

PRAICE SOFT SKILLS

Din Soft Skill Graf viser hvordan du og
dit netværk har fordelt og vægtet de

valgte soft skills.
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DINE MEST MARKANTE SOFT SKILLS

1 BESLUTSOM - Evnen til at træffe en beslutning

 Fordele

I arbejdssammenhæng betyder det, at
du er god til at skabe dig et klart billede
af fordele og ulemper ved en given
situation, og du er modig nok til at kunne
vælge den mest fordelagtige løsning.

 Udfordringer

Når du er overvejende beslutsom, kan du
have tendens til at forsimple tingene,
alene med det formål at skabe et lettere
og mere overskueligt overblik, så
beslutninger er nemmere at træffe.

2 SYSTEMATISK - Evnen til at skabe orden i kaos

 Fordele

I arbejdssammenhæng betyder det, at
du er god til at prioritere og organisere
din tilgang til opgaver. Det gør dig mere
effektiv, især når det handler om at
overskue store mængder information.

 Udfordringer

Når du er overvejende systematisk, kan
din tilgang betyde, at du tenderer til at
se alt som en proces, der skal
effektiviseres og forbedres. Du er god til
at arbejde efter LEAN-metoden, men det
kan være frustrerende for dig at arbejde i
et kaotisk miljø.

3 IMØDEKOMMENDE - Evnen til at møde mennesker med oprigtig
interesse

 Fordele

I arbejdsmæssig sammenhæng betyder
det, at du har let ved at kommunikere
med andre og har en naturlig indlevelse i
andre mennesker. Du har fokus på at
forstå, hvad der rører sig af tanker hos
det menneske, du står overfor.

 Udfordringer

Når du er overvejende
imødekommende, er du ofte mindre
forudindtaget. Din accept af
forskellighed kan derfor komme på
bekostning af beslutsomhed og kritiske
evalueringer.

Vær forberedt på at forklare
hvad dine soft skills betyder, og
hvordan du kan bruge disse
styrker i jobbet

1

Spørg ind til de arbejdsopgaver
du får ansvaret for – og hvordan
du bliver evalueret

2

Spørg ind til hvilken ledelsesstil,
der er i virksomheden – og i
teamet

3

Tænk positivt! Hvis du har glade
tanker, stråler du og virker som
en positiv person. De fleste vil
helst ansætte personer, der
udsender positive vibrationer

4
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Før jobsamtalen: Overvej hvordan
du generelt bruger din
beslutsomhed til at skabe resultater.

 Før jobsamtalen: Overvej i hvilke
situationer du kan have tendens til at
tage for hurtige beslutninger, og
hvordan du undgår det.



Før jobsamtalen: Overvej hvordan
du bedst kan udnytte din
systematiske tilgang til projekter.

 Før jobsamtalen: Overvej hvordan
du håndterer situationer, hvor dit
arbejdsmiljø er præget af
ustrukturerede processer.



Før jobsamtalen: Overvej hvilke
fordele det kan medføre for din
kommende arbejdsgiver, at du er
imødekommende.

 Før jobsamtalen: Overvej hvordan
du håndterer at skulle kunne tage
stilling i en situation, hvor du gerne
vil imødekomme alles behov og
argumentation.





SÅDAN TOLKER DU SOFT
SKILL GRAFERNE

De to diagrammer viser, hvilke soft
skills du og dit netværk har udvalgt
til beskrivelse af din adfærd. Hvis de
to diagrammer ligner hinanden er
‘dit private jeg’ og ‘dit
professionelle jeg’ meget lig
hinanden.

Hvis de to diagrammer er meget
forskellige, kan det være et udtryk
for, at du bruger dine styrker
forskelligt, alt efter om du er alene
eller blandt andre mennesker.

PRAICE PROFIL

Min egen evaluering

Mit netværks evaluering

DINE MEST MARKANTE SOFT SKILLS

4 ENERGISK - Evnen til at arbejde i et højt tempo og udvise et højt
udholdenhedsniveau

 Fordele

I arbejdssammenhæng betyder det, at
du arbejder hurtigt. Du har en indre
drivkraft, der forhindrer dig i at stå stille
alt for længe ad gangen. Det betyder, at
du ikke er bange for at opstarte nye
processer, og at du nyder at jonglere
med mange opgaver på samme tid.

 Udfordringer

Når du overvejende er energisk, er det
vigtigt, at du viser forståelse og hensyn til
andre medlemmer af teamet. Ellers kan
dit høje energiniveau i nogle tilfælde
opfattes som en irritation.

5 MODIG - Evnen til at handle selvsikkert i en usikker situation

 Fordele

I arbejdsmæssig sammenhæng betyder
det, at du ikke lader dig stoppe af
angsten for at fejle. Du tenderer til at
tage flere chancer og forfølge
muligheder, som andre ikke havde satset
på.

 Udfordringer

Når du er overvejende modig, kan du i
nogle tilfælde have en risikovillig adfærd.
Dette betyder, at du har tendens til at
kaste dig ud i udfordringer uden
faldskærm, også selvom du er usikker på
resultatet.

6 LØSNINGSORIENTERET - Evnen til at fremlægge konkrete forslag

 Fordele

I arbejdssammenhæng betyder det, at
du går rigtig meget op i, at de processer
der bliver arbejdet med, skal have et
praktisk mål for øje - du er ikke god til at
arbejde med hypoteser og processer,
der bliver for teoretiske eller for
ukonkrete.

 Udfordringer

Når du er overvejende
løsningsorienteret, er du som
udgangspunkt ikke god til at arbejde
med opgaver af en meget abstrakt
karakter. Hvis du ønsker at finde den
bedste løsning hver gang, kan du ende
med at blive frustreret, hvis de
kompromiser der bliver indgået ikke
resulterer i den løsning, som du
foretrækker.
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Før jobsamtalen: Overvej i hvilke
situationer din energi gavner dig og
dine kolleger.

 Før jobsamtalen: Overvej hvordan
du kan holde fokus på at færdiggøre
de processer og opgaver, du starter
på.



Før jobsamtalen: Overvej hvordan
du kan bruge din modige tilgang til
at skabe resultater.

 Før jobsamtalen: Overvej hvordan
du har håndteret situationer, hvor du
måske har optrådt en smule
overmodigt.



Før jobsamtalen: Overvej situationer
hvor du har brugt din
løsningsorienterede tankegang til at
skabe et rigtig godt resultat.

 Før jobsamtalen: Overvej hvordan
du vil håndtere at skulle indgå
kompromiser, som du ikke mener er
den bedste løsning.




