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HVAD ER DIN IDEELLE KARRIERE? 
DEFINER DIN NUTID 
OG SÆT MÅL FOR DIN FREMTID.

Alle udviklingsprocesser og al strategi starter med at vi får 
et overblik over, hvordan situationen er lige nu og hvor vil 
vi gerne hen.

Du skal danne dig et overblik over, hvor du er lige nu, hvad 
fungerer godt og hvad fungerer mindre godt.

Bagefter kigger du på, hvor du gerne vil hen. 
Hvad er din brand new day?
Hvad er det du virkelig ønsker dig?

DIT JOB - HVAD FUNGERER 
GODT? 

Hvad er du glad for?

Hvad er du rigtig god til?

Hvad vil du gerne have mere af?
En bestemt type arbejdsopgave, mere eller mindre ansvar, 
flere eller færre kolleger, andet _______________________?
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DIT JOB - HVAD FUNGERER 
MINDRE GODT? 

Hvad er du træt af?

Hvad vil du gerne undvære?

Har du opgaver som du ikke har lyst til at lave eller ikke 
føler dig kvalificeret til?

PRIVAT - HVAD ER VIGTIGST I 
DIT LIV LIGE NU? 

Er der ting, der fylder meget i dit liv, som har indflydelse på 
dit arbejde?

Er det ting, som er kortvarige eller er det noget, du skal 
tage højde for i dit arbejde?

Så skal vi se på, hvordan din fremtidig ser ud. 

Den fremtid du ønsker for dig selv og som du vil arbejde på. 

Din brand new day. 

Det du gerne vil have ud af forløbet her.
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Dit fremtidige job, hvordan ser det ud? Er det det samme 
som nu, eller drømmer du en anden type job?

Hvad med din løn, er den som den skal være, eller burde 
den være højere?

THE BRAND NEW DAY

Er der bestemte situationer, du gerne vil håndtere bedre?

Det kan være du drømmer om, at være en stærk og 
autentisk formidler.

Eller at styrke dine evne til at uddele opgaver, sige fra – så 
du ikke ender med tage i mod alle opgaver.

PRIORITER DINE ØNSKER FOR 
FREMTIDEN
Hvad er vigtigst for dig i din fremtidige karriere?

Væl� 2 ti� 3 pu��t�� f�a di� li��� ov�� ov��
Det vigtigste er ___________________________
______________________________________________

Det vigtigste er ___________________________________________
___________________________________________________________

Det vigtigste er ___________________________________________
___________________________________________________________
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