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ERFARING MED AT GØRE EN FORSKEL FOR UNGE

Én af de centrale udfordringer for vores samfund er at sikre den nuværende generation af unge en 
meningsfuld tilknytning til arbejdsmarkedet. Den udfordring vil jeg gerne være med til at løfte i Hjørring 
Kommune, da jeg igennem tidligere ansættelse husker kommunen som en proaktiv og udviklingsorienteret 

organisation. Desuden har jeg været med til at udgive en rapport om tilskudsordninger inden for 
beskæftigelse, og finder området særdeles spændende, fordi der her er mulighed for at gøre en forskel for 

den enkelte borger såvel som for vores samfund.
HVORFOR SKAL I VÆLGE MIG? Under min uddannelse har fællesnævneren for mit projektarbejde været, at jeg har kredset om analyser af 

arbejdsmarkedet. I denne forbindelse har jeg bl.a. lavet feltarbejde og interviews med unge arbejdsledige, 

og jeg sætter en ære i at møde de unge i øjenhøjde, at møde dem der hvor de er. Det har eksempelvis 
drejet sig om, hvordan man planlægger sit fremtidige arbejdsliv – og falder derfor i naturlig forlængelse 
af det at skulle vejlede unge u. 30 hen imod arbejde eller uddannelse. Jeg har fra tidligere ansættelser, 
bl.a. på Undervisningsområdet i Hjørring Kommune, Region Nordjylland og Dansk Supermarked stor 
erfaring med at indgå relationer med mange forskellige typer af mennesker og skabe løsninger på tværs 
af forudsætninger. Jeg vil derfor kunne møde den enkelte borger i øjenhøjde og med udgangspunkt i den 
enkeltes forudsætninger kunne iværksætte tiltag, der bringer den enkelte tættere på selvforsørgelse.HVORDAN PASSER MIN UDDANNELSE OG PRAKTISKE ERFARING TIL JER? 

Med en kandidatgrad i Politik og Administration fra Aalborg Universitet, kan jeg hurtigt sætte 
mig ind i lab loven, i essensen af den nye reform på kontanthjælpsområdet og i mulighederne i 
den redskabssammensætning, som tilsammen sikrer den unge kortest mulig vej til beskæftigelse. 
Projektsamarbejdet på AAU har desuden styrket mine kompetencer inden for teamarbejde, at finde fælles 

løsninger og projektstyring, hvor der ligger både et stort individuelt men også fælles ansvar.Jeg har også stor erfaring med at arbejde aktivt med evaluering. Ved at undersøge sammenhænge 
mellem igangsatte indsatser og deres omgivelser, har jeg kunnet bidrage med konkrete anbefalinger til 
forbedringer. Jeg har bl.a. løst evalueringsopgaver for Undervisningsområdet i Hjørring Kommune. Med en 

naturlig nysgerrighed for nye systemer glæder jeg mig allerede til at lære Workbase bedre at kende. HVILKEN PERSONLIGHED FÅR I OGSÅ MED I PAKKEN?Selvom ovenstående kan lyde rædsomt akademisk og tungt, har jeg også de seneste syv år arbejdet på 
Ungdomsringens musikfestival i Aalborghallen, og over en weekend hjulpet unge til at give og få gode 
musikoplevelser i hinandens selskab – det kan jeg nemlig også. Min initiativrigdom og udadvendte facon 
har betydet, at jeg så muligheden for at få udgivet en rapport om tilskudsordninger, som jeg fremlagde for 

bl.a. beskæftigelsesregionen og andre interessenter.
Jeg ser frem til at komme til samtale, hvor vi kan blive enige om et forhåbentlig fremtidigt samarbejde. I 
skal ikke være i tvivl om, at jeg virkelig brænder for Jobcenter Hjørrings indsatser.
 
Med venlig hilsen 
Morten Jensen

FÆNGENDE OVERSKRIFT , der fortæller 
noget om dig og din relevans for jobbet.

SPØRGSMÅL  er et 
virkemiddel, der gør, at 
læseren tiltales direkte – 
som om, I allerede har en 
dialog.

GODE VENDINGER: 
• Kan hurtigt sætte mig ind i…
• Arbejde aktivt med…
• Bidrage med…
• Har løst…
• Naturlig nysgerrighed
• Glæder sig til…

SPROG: Dit sprog skal afspejle, hvem 
du er som person. Skriv letlæseligt, 
gerne med korte sætninger og to-the-
point. Pas på med for mange fagudtryk 
og lange sætninger, men formuler dig 
klart og tydeligt. 

SKÆR DET UD I  PAP!  Ansøgeren understreger sin 
interesse igen – og virker ivrig efter at komme i gang.

MOTIVATION : Det er vigtigt, at arbejdsgiveren forstår, hvad 
dine grunde til at søge jobbet er, og at du brænder for det. 
Ansøgeren her har fire grunde:

• Vil være med til at give unge tilknytning til arbejdsmarkedet
• Finder Hjørring Kommune proaktiv og udviklingsorienteret
• Udgivet rapport om det faglige emne
• Vil gøre en forskel

DIN ERFARING KOBLET TIL JOBBET : Et afsnit, der 
dokumenterer, at din erfaring kan overføres til jobbet:

• Tilrettelægger kurser/vejledning
• Møder unge i øjenhøjde
• Tydeliggør relevansen og overfører den til jobbet
• Beviser sin brede erfaring med det offentlige og  
 private arbejdsmarked
• Konkluderer, hvordan han vil skabe værdi for  
 Jobcenter Hjørring

DIN UDDANNELSE KOBLET TIL 
JOBBET : Det er en god idé at komme ind på 
konkrete kompetencer eller projekter fra din 
uddannelse, som du kan trække på i jobbet:

• Hurtigt sætte sig ind i kompliceret stof og  
 udtrække løsningsmodeller heraf
• Arbejde sammen for at finde fælles  
 løsninger
• Projektstyring samt uddybning af dette
• Evaluering og eksempler på konkrete  
 evalueringer
• Vil gerne lære nyt

PERSONLIGE KOMPETENCER ER VIGTIGE : Husk at uddybe, hvordan 
dine personlige kompetencer kommer virksomheden til gode, så du ikke går 
i fælden og nøjes med at skrive postulatet ’jeg er initiativrig og udadvendt’.

ES I  ÆRMET : Til slut hiver ansøgeren et ekstra es ud af 
ærmet, som tilmed beviser hans initiativrigdom, udadvendthed 
og faglige interesse i og forbindelse til beskæftigelsesområdet.

D E N  G O D E  A N S Ø G N I N G

A A U  K A R R I E R E
A A L B O R G  U N I V E R S I T E T

HUMOR: Overvej, hvem 
din modtager er - en 
sjov bemærkning kan 
være ok, alt afhængig af 
virksomheden og dens 
kultur. 

UNDEROVERSKRIFTER  er med 
til at guide læseren i dokumentet og 
fortæller kort om afsnittets indhold.

Husk KONTAKTINFO


