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Rosenquist coachingRosenquist coaching

Typiske arbejdsopgaver

Karriere coaching
Outplacement 

Workshops i jobsøgning

Stress coaching

Resultat

Lande et job,
der giver mening 

i forhold til dig og dine ønsker

Trivsel, også når der er travlt

Kompetencer, egenskaber, viden:
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Result

• Find en opgave du har løst med succes



STAR ØVELSE
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Situation
Task

Action
Result

• Find en opgave du har løst med succes

• Fortæl de andre i din gruppe, hvad du lavede, hvad var opgaven, hvad gjorde du, hvad resulterede det 
i?

• De andre notere undervejs, hvilke kompetencer/egenskaber og viden der er I spil. Brug gerne jeres 
egne ord. 

• Skriv ordene ned

• Fortæl hvad du har noteret – Sørg for at den der fortalte får alle kompetencerne skrevet ned
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Arbejdsopgave Resultat

Kompetencer  Egenskaber 
Faglig viden
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Karriere coaching
Outplacement 
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Lande et job,
der giver mening 

i forhold til dig og dine ønsker
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ANSØGNINGSMODEL

TASK RESULT

KOMPETENCER
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ACTION



ARBEJDSOPGAVER
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Hvilke typiske 
arbejdsopgaver 

kan du byde ind med? 



Øvelse

Arbejdsopgave Resultat

Kompetencer  Egenskaber 
Faglig viden
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ANSØGNINGSMODEL

Arbejdsopgave

Budget ansvar

Resultat:
Budgettet bliver holdt,

Tilfreds kunde

Kompetencer  Egenskaber, Faglig viden:
Overblik, Struktureret, Stærk til Exel, 

Kender til vigtigheden af at lave løbende opfølgning,
Forståelse for at det er vigtigt at have fokus på kunden, 

Viden om hvad der kan gå galt (hvad vi skal tage som forbehold), 
Opmærksom på hvad hovedideen er, så vi bruger ressourcerne 

der hvor de skaber mest værdi, 
God til at være i dialog med leverandører så vi arbejder sammen 

om at få projektet i hus indenfor budget (Akademiske metode)

Rosenquist coaching



EKSEMPEL

Arbejdsopgaven A:
Budget ansvar
Resultat:
Budgettet holdt, Tilfreds kunde
Hvilke kompetencer/egenskaber bruger du for at skabe det resultat?

Overblik, Struktureret, Stærk til Exel, 
Kender til vigtigheden af at lave løbende opfølgning,
Forståelse for at det er vigtigt at have fokus på kunden, 

Viden om hvad der kan gå galt (hvad vi skal tage som forbehold), 
Opmærksom på hvad hovedideen er, så vi bruger ressourcerne der hvor de skaber mest værdi, 
God til at være i dialog med leverandører så vi arbejder sammen om at få projektet i hus indenfor budget (Akademiske metode)

Tekst:
Som projektleder byder jeg ind med overblik og struktur, og laver en analyse fra starten af, hvor der er 
risici, og har for øje at der skal være en buffer til disse opgaver. Jeg laver altid løbende opfølgning, så jeg 
sikrer mig, at der også er ressourcer tilbage til de sidste udgifter og sikrer mig derved, at budgettet bliver 
holdt.
Mit fokus igennem projektet er, at kunden skal være tilfreds i sidste ende, så vi kan få god omtale, og 
dermed flere projekter i hus. 
Jeg har forståelse for, og er med til at der er en god og konstruktiv dialog, med både leverandører og 
kunden, så vi undervejs, kan træffe beslutninger, som sikre at vi bruger ressourcerne hvor de skaber mest 
værdi. 
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ANSØGNINGSMODEL

Arbejdsopgave Resultat

Kompetencer  Egenskaber 
Faglig viden

Rosenquist coaching

Struktureret, relations-skabende, stærk analytisk sans, kreativ tænkende, iderig, effektiv, 
resultatorienteret, fokus på teamet, kendskab til jobsøgning, viden om adfærdsprofiler, 
kender til vigtigheden af at sjov og et godt grin er god olie i dagligdagen



ANSØGNINGSMODEL

Arbejdsopgave Resultat

Kompetencer  Egenskaber 
Faglig viden

Rosenquist coaching

HVORDAN
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