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Gode råd og proces for nye ansatte



Vores ansættelses proces ser således ud

Når vi har et ledigt job, 
kan du finde det på
vores hjemmeside, 
JobIndex, LinkedIn og evt. 
andre job portaler. 

Du søger jobbet via  vores
online rekrutteringssystem
ved at følge linket i opslaget.

Hvis dine kompetencer og
baggrund matcher det vi
leder efter, inviterer vi dig
til en samtale.

I modsat fald får du et afslag 
på mail, når jobbet er besat.

Bliver du indkaldt til 1. samtale
vil du få lidt hjælp til hvordan
samtalen vil foregå og hvad vi 
vil tale med dig om.

Du kan være tryg – vi vil dig det
bedste og ønsker at du skal få
lejlighed til at vise dig fra din
bedste side af.

Formålet med samtalen er 
at finde ud af om der er et 
match mellem dig, dine
kvalifikationer og det ledige job.

Vi har et eksternt bureau til at 
hjælpe os med det første interview, 
fordi vi vil sikre os at vi ikke er 
forudindtaget ud fra vores faglige 
baggrund.

Hvis vi vurderer., at du er et godt
match, bliver du inviteret til 2.
samtale. Her vil du blive bedt 
om at lave en helt almindelig 
personprofil. Den vil vi bruge for
at sikre os, at du med stor 

sandsynlighed vil få det godt 
hos os og få succes i din rolle.

Hvis du ikke bliver inviteret til 2.
samtale modtager du et 
begrundet afslag.

2. Samtale handler mest om dig!

Du vil modtage feedback på din
udfyldte personprofil og du vil 
blive spurgt ind til en række 
spørgsmål baseret på din profil. 

Alt sammen for at sikre at du også 
ser et godt match. 

Husk – der er ingen forkerte profiler
men der kan være profiler, som kan
udgøre et dårligere match for begge
parter, og det vil vi gerne undgå, for 
alles skyld.

Vi synes det er fair og ordentligt.

Når du er kommet så langt så er 
du i øvrigt en ud af 3-4 kandidater
der er tilbage. Godt gået!

Efter samtalen kan du forvente, at
der maksimalt går 2 dage før du får 
svar. Vi vil gerne tænke os grundigt
om inden vi beslutter os.

Vi er super glade for at
kunne tilbyde dig jobbet og 
byde dig velkommen til Holbæks
ældste ingeniørfirma, Terkel
Pedersen Rådgivende Ingeniører.

Du vil herefter modtage nogle
mails og informationer inden
du starter, så du er klædt godt på
til hvem vi er og hvad vi laver.

Det er en del af vores 
”før-du-starter-forløb”.

Velkommen til!

I de næste måneder vil vi hjælpe
dig med at komme på plads i
virksomheden og kulturen.

Du får en ”buddy”, der kan 
hjælpe dig med det praktiske i
hverdagen men også en der kan
sparre med dig omkring de 
faglige udfordringer som 
kommer.

Din leder vil løbende have 1:1 
med dig – ikke for at kontrollere 
dig, men fordi han rigtigt gerne  
vil sikre sig at du har det godt og 
at du er tryg ved opgaver, 
kolleger og meget mere.



Tips til dig før interview & samtaler

Vi vil dig det allerbedste og vi ønsker virkelig at forstå dig, din faglighed, erfaringsgrundlag og selvfølgelig
forstå hvem du er som menneske.

Derfor har vi udarbejdet en lille guide nedenfor med tips som du med fordel kan anvende inden du skal
til samtale og interview.

Nogle samtaler afholdes on-line via Zoom eller Teams. Her vil du få tilsendt link i god tid. Andre gange er det et 
fysisk fremmøde, hvor der ikke er samme udfordringer ved det tekniske, men til gengæld nogle andre aspekter, 
der kan komme i spil for dig som kandidat.

Uanset hvilken metode, så husk på at vi gerne vil vide mere om dig og at vi bare vil dig det bedste.

God fornøjelse med at læse på hvad og hvordan du med fordel kan forberede dig til en snak med os.

De bedste hilsener
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Forberedelse 

Vær velforberedt. Læs jobannoncen grundigt igennem og sæt dig ind i vores virksomhed.

Hav dit CV (og ansøgning) liggende ved siden af dig i tilfælde af, at du skal referere til specifikke resultater du har 
nået i tidligere jobs eller lignende. Derudover, er det godt at have papir og pen samt eventuelt supplerende 
materiale ved hånden.

Vær tilstede og proaktiv. Du kan med fordel forberede nogle spørgsmål vedrørende jobbet, teamet, 
virksomhedskulturen eller andre relevante aspekter, som er vigtige for dig med henblik på at blive klogere på 
jobbet/virksomheden.

Vælg et godt sted at gennemføre interviewet og gerne med en neutral baggrund, samt mulighed for at du kan lukke 
døren. Derudover er det en god idé at informere øvrige i hjemmet om mødet for at undgå forstyrrelser.

Sørg for, at din telefon eller bærbar pc er fuldt opladet, og at din internetforbindelse fungerer optimalt.

Vær klar et stykke tid i forvejen for at undgå tekniske problemer, når interviewet begynder.



Det tekniske (medmindre det er over telefonen eller fysisk fremmøde) 

Få teknikken på plads. Sikr dig før mødet, at teknikken virker og afprøv den, før du ringer op. Tiden er i forvejen 
begrænset, så undgå at gå glip af de første minutter, fordi teknikken driller.

Vær opmærksom på din baggrund under ’testkørslen’. Undgå rod eller øvrige ting, der kan virke distraherende. 
Vælg en neutral væg eller en kontorlignende baggrund.

Overvej at bruge headset med mikrofon i stedet for PC’ens, tablettens eller telefonens indbyggede mikrofon, da 
der kan forekomme støj og ekko.

Deltager du på et videointerview, er det en god idé at være opmærksom på belysningen. Sørg for, at rummet er 
veloplyst, men undgå at have lyskilder som et vindue direkte bag dig, så man kun kan se et skyggebillede af dig.
Sæt dig et sted, hvor du sidder uforstyrret. Vær opmærksom på vinduer, hvor folk går forbi, da det kan virke 
forstyrrende for dig eller interviewer.

Hav altid en alternativ løsning klar i tilfælde af, at teknikken alligevel fejler. På den måde undgår du at bruge 
unødvendig tid på at genoprette forbindelse eller konstant spørge “Kan du høre mig nu?”. Har teknologien 
indflydelse på selve flowet i samtalen, så sørg relativt hurtigt for at benytte dit alternativ. 



Interviewet 

Tal langsomt og tydeligt.

Lyt og vær engageret i samtalen. Afvent ikke kun, at det bliver din tur til at tale, men husk at lytte også.

Særligt i et videointerview er det vigtigt at give verbale tegn på, at du aktivt lytter, f.eks. ved at nikke.

Hav ikke andre programmer kørende og sluk din telefon, da det let kan distrahere dig såvel som interviewer.

Vi skal nok give en ramme for tiden – den er også din, så brug den godt. Fik du sagt de ting du ville?

Såfremt du bliver spurgt ind til, hvad der interesserer dig ved stillingen, er den bedste måde at svare på at linke 
dine kompetencer til de kvalifikationer, der er anført i jobannoncen.

Vær konkret og hold dig så vidt muligt til spørgsmålet. En god måde er at anvende nedenstående fremgangsmåde, 
der hjælper med at strukturere og konkretisere dine svar. Derigennem sørger du også for at holde dig til emnet og 
undgå for mange afvigelser fra det spørgsmål, du er blevet stillet.



Interviewet 

Situation – Beskriv den opgave/det projekt, du arbejdede med. Hvem arbejdede du sammen med, og hvad var 
formålet?

Handling – Hvilke initiativer tog du til at løse problemet/udfordringen? Beskriv resultaterne og vær så konkret som 
muligt. Det er vigtigt, at du fokuserer på dig selv. Anvend ‘jeg’ og undgå ‘vi’, da det hjælper interviewer til at lære 
dig bedre at kende (og ikke dit team).

Relationer – Hvad var din rolle? Hvilken feedback fik du?

Følelser – Hvordan havde du det i situationen?

Refleksioner – Hvad lærte du? Hvad ville du have gjort anderledes? Hvad var det sværeste/mest udfordrende i 
situationen?


