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SØG
UOPFORDRET
At søge job uopfordret er et virkelig godt
supplement til din jobsøgning. Når du
søger uopfordret, handler det om at gøre
opmærksom på dig selv og fortælle, at
du kan træde til med det samme og løse
opgaver her og nu. Der er færre konkurrenter end til opslåede stillinger.
Her får du konkrete tips til at søge job
uopfordret. Både til forberedelsen og
den telefoniske og personlige kontakt til
virksomheden.
Du får også tips til den skriftlige uopfordrede ansøgning, dit cv, hvordan du
bruger dit netværk bedst muligt, og til din
personlige præsentation.

4.

UNDERSØG
VIRKSOM
HEDEN

Lær virksomheden at kende ved at
besøge virksomhedens hjemmeside og dens LinkedIn-profil. Du
skal selv have en profil på LinkedIn
for at se virksomhedens profil.
Brug dit netværk og din Metalafdeling til at få viden om virksomheden. Undersøg virksomhedens
produkter, behov og værdier.

2 KONTAKT
DEN FØRSTE
KONTAKT

Tag den første kontakt til virksomheden og fortæl, at du er
meget interesseret i at arbejde
hos dem – og derfor søger et job
uopfordret.
Fortæl, at du har læst om virksomheden og henvis gerne til,
hvis du kan se, at virksomheden
har behov for nye medarbejdere
pga. udvidelser, ny produktion eller flere ordrer. Her kan du bruge
din elevatortale.
Se gode råd på side 10.

3 SKRIV

HVER
JOB
SØGENDE FÅR JOB
VED AT SØGE
UOPFORDRET!
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1 UNDERSØG

SKRIV
ANSØGNING
OG CV

SØG UOPFORDRET

Når du har undersøgt og taget
kontakt til virksomheden, skal du
skrive din uopfordrede ansøgning
og cv, som du målretter virksomheden. Sørg for at skrive, at du
allerede har talt med virksomheden, og at du på denne baggrund
har målrettet ansøgningen til
dem.
Se eksempler på uopfordrede
ansøgninger på side 13-15.

DET SKAL DU
UNDERSØGE
Det er vigtigt, at du undersøger virksomheden rigtig godt, inden du taget kontakt.
Det viser, at du er seriøs og interesseret.
Når du går i gang med at undersøge virksomheden, kan du bruge denne tjekliste:
Hvilken branche repræsenterer
virksomheden?
Ligger virksomheden flere steder
i landet?
Hvilke produkter fremstiller de?
Hvilke produktionsmetoder
benytter de?
Hvilken situation er virksomheden i
(fremgang, udvidelser, nye områder)?
Hvilke kompetencer efterspørger de?
Har virksomheden nogle særlige
værdier/visioner/missioner?
Hvad har du hørt om virksomheden?
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BRUG DIT
NETVÆRK
Det er en rigtig god idé at bruge dit
netværk, når du skal søge job uopfordret.
Her får du nogle konkrete forslag til, hvad
du kan gøre.

METAL A-KASSES WORKSHOPS
Når du deltager i Metal A-kasses work
shops møder du andre medlemmer,
der kan give dig brugbare input til din
jobsøgning og din viden om virksomhederne.

KURSER
Som ledig har du, som udgangspunkt, ret
til at deltage i jobrettede kurser i op til 6
uger. Ofte rekrutterer virksomheder direkte fra disse kurser, og du møder også
andre deltagere, som kan være en del af
dit netværk.

LINKEDIN
Brug LinkedIn til at holde dig orienteret
om den virksomhed, hvor du gerne vil
søge. Der er mange opslåede jobs på
LinkedIn, og du har mulighed for at følge
virksomhederne og netværke med ansatte fra virksomhederne.
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TIDLIGERE CHEFER OG KOLLEGER
Hvis du kender nogen, der kender nogen
på arbejdspladserne, så kontakt dem. Det
kan også være en god idé at genoptage
kontakten til tidligere kolleger. De kender
dig og kan anbefale dig til fremtidige
arbejdspladser.

METALS ARRANGEMENTER
Dansk Metal og Metal A-kasse tilbyder
en del arrangementer til medlemmer.
Her kan du møde andre medlemmer
og repræsentanter fra virksomheder og
uddannelsesinstitutioner. Spørg i din
Metalafdeling, hvilke muligheder der er
for dig.

DIT PERSONLIGE NETVÆRK
Brug også din familie, venner, naboer og
bekendte. Gør opmærksom på, hvilke
typer job du søger.

KONTAKT
VIRKSOMHEDEN
Når du skal kontakte virksomheden, som
du gerne vil søge uopfordret hos, er forberedelsen vigtig.

TELEFONSAMTALEN
Skriv på et stykke papir, hvad du gerne vil
nå at have sagt.
Giv god tid til, at personen i den anden
ende kan tale.

TELEFONSAMTALENS FASER

Goddag. Du hilser og giver en kort
præsentation af dig selv. Brug din
elevatortale. Se mere om elevatortalen
på side 10.
Virksomhedens behov. Fortæl, at du
har undersøgt virksomheden, og hvilke
behov du ser, at virksomheden kan
have for dig som medarbejder.
Giv svar på eventuelle indvendinger.

TAL TYDELIGT,
MED ”SMIL I
STEMMEN” OG IKKE
FOR HURTIGT.

FORBERED HVAD DU VIL SIGE
Det er en god idé at skrive nogle sætninger ned, før du ringer til virksomheden.
Du skal også være forberedt på at møde
indvendinger i telefonen pga. travlhed eller simpelthen, fordi du ringer uopfordret.
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HER ER NOGLE FORSLAG TIL,
HVAD DU KAN SIGE:

Jeg kan forstå, at du
har travlt lige nu. Hvis
du bruger et par minutter
på mig nu, kan jeg
bedre målrette min
ansøgning til dig/jer.
Det kan spare dig/jer
for tid senere.
Jeg kan tilbyde
jer, at…
Jeg synes virkelig,
at jeres virksomhed er et
spændende sted,
og jeg er meget interesseret i
at komme i spil til et
job hos jer. Kan du fortælle
mig, hvad I fokuserer på i
forhold til…
Jeg står lige nu og
har mulighed for at vælge
mellem en række
spændende kurser. Hvilke kurser
kunne være interessante
for jer, hvis jeg skal komme
i spil til et job”?
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Jeg er klar over, at jeg
ringer midt i
arbejdstiden. Jeg skal
sørge for at gøre
det kort. Eller er der
et tidspunkt, der
passer bedre?

Jeg har en virkelig
god idé, der kan
imødekomme
jeres udfordring i
forhold til…
Jeg kan se, at I
har fået nye ordrer,
og dér kan jeg gå
ind og bidrage med min
arbejdskraft til jer

Jeg kan se, at jeres
virksomhed arbejder med
XXX. Det har jeg
også erfaring med, og mine
kvalifikationer er XXX.

UOPFORDRET BESØG PÅ
VIRKSOMHEDEN
Hvis du møder uopfordret op på virksomheden, så sørg for at være den gode
og venlige gæst. Spørg efter den person,
du eventuelt har fundet frem til på virksomhedens hjemmeside.
Når personen kommer, så fremlæg dit
ærinde kort. Spørg høfligt, om personen
kan afse et par minutter til dig. Får du
taletid, så hold din elevatortale, aflevér
din uopfordrede ansøgning, et cv og
eventuelt et visitkort.
Det personlige fremmøde vil ofte stå
stærkt i erindring hos den person, du
kommer til at tale med i virksomheden.

ELEVATORTALEN
I elevatortalen præsenterer du dig selv for
en person, der ikke kender dig. Formålet
er at fortælle, hvad du kan rent fagligt og
skabe en interesse hos lytteren, så han/
hun har lyst til at høre mere. Elevator
talen har fået sit navn, fordi den ikke bør
tage længere tid, end det fx tager for en
elevator at køre fra top til bund.

FANG OPMÆRKSOMHEDEN

PERSONLIG PRÆSENTATION
Dit tøj og din ydre fremtoning betyder
meget for det indtryk, du efterlader hos
virksomheden. Din personlige fremtoning
kan spille en afgørende rolle, hvis valget
står mellem flere kandidater til et job.
Hvis du kender nogen på virksomheden, kan du spørge dem om der er en
bestemt dresscode.

Allerede i første sætning skal du fange
lytternes opmærksomhed og interesse.
Brug fx humor, kom med en påstand eller
stil et direkte spørgsmål.

HVAD ER VIGTIGST?
Hvad er det vigtigste, som disse personer
skal vide om dig? Er det fx, at du er god
i travle perioder, at du er innovativ, at du
har nogle bestemte kompetencer, at du
er en holdspiller, at du kan tilbyde virksomheden noget helt bestemt etc.? Det
skal din elevatortale fokusere på.

TEST TALEN PÅ ANDRE
Prøv altid din elevatortale af på andre
personer. Det er vigtigt at vide, hvordan
andre opfatter din tale.

ØV DIG
Elevatortalen skal være naturlig for dig at
fremføre. Øv den så meget som muligt.
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FÅ ØVELSE I
ELEVATORTALEN PÅ
VORES TAL DIG I JOB
WORKSHOP
DANSKMETAL.DK/
WORKSHOP

MAX 60
SEKUNDER

ØV DIG,
ØV DIG, ØV DIG!

Jeg har en solid baggrund inden for
arbejdsopgaver, der kræver et
godt overblik og et stort fokus på sikkerhed
og grundighed. Og det er jo netop
noget, I har brug for. Jeg har løst opgaver
inden for konstruktion,
reparation og vedligehold både offshore og
onshore. Med min store erfaring
med at arbejde på bore- og produktionsplatforme kan jeg virkelig bidrage
til jeres fokus på faglighed og sikkerhed.
Som person har jeg en meget rolig
adfærd, og det hænger jo også godt sammen med at leve op til sikkerheden…
KLEJNSMED

Folk forventer jo med god grund,
at deres pc’er og it-systemer bare virker.
Jeg er vant til at arbejde hurtigt og yder altid god
service med et smil – i alle situationer.
Det handler jo om at løse problemerne,
så virksomheden kan fokusere på kerneopgaverne.
Jeg har god erfaring med anlæg,
hvor op til 100 arbejdspladser er forbundet via
netværk. Jeg kan bidrage med kvalificeret support
på netop de områder, I efterspørger, fx opstilling og
test, brugersupport, fejlfinding og tilslutning…
IT-SUPPORTER
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SKRIV
Dine ansøgninger og cv’er skal være målrettet den virksomhed, du søger uopfordret hos. På de følgende sider kan du se
nogle eksempler.
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UOPFORDRET
ANSØGNING
TIL JOBBET SOM
MEKANIKER

EKSEMPEL 1

MEKANIKER, OGSÅ EL OG HYBRID
Tak for en god telefonsamtale vedrørende denne stilling.
Som aftalt fremsender jeg her min uopfordrede ansøgning i
forbindelse med eventuel ansættelse som mekaniker.
Jeg er stolt og glad for mit fag og har xx år erfaring inden
for faget. Jeg brænder for, at kunderne er tilfredse med mit
arbejde. Derfor sætter jeg kvalitet og sikkerhed i højsædet i
forhold til køresikkerheden.
Igennem mine ansættelser har jeg bl.a. arbejdet med
benzin- og dieselmotorer via computerbaseret fejlfinding.
Senest har jeg opnået basiskendskab til el- og hybrid køretøjer.
Med særligt kendskab til bilmærket XXX, har jeg tilegnet mig
forståelse for xxxxxxxx. Derfor ser jeg det som en fordel at
arbejde med netop bilmærket XXX fremadrettet.
Jeg har en naturlig interesse for it-værktøjer og sætter en
ære i at dokumentere mit arbejde. Ligeledes oplever jeg
kundekontakt og service som et vigtigt omdrejningspunkt i
forhold til kundetilfredshed.
Som person ser jeg mig selv som værende effektiv, selvstændig og omstillingsparat.
Håber, I ser positivt på min uopfordrede ansøgning. Jeg ser
med glæde frem til at høre fra jer.
Alternativt vil jeg tillade mig at kontakte jer om x dage.
Venlig hilsen
Jens Jensen
Mobilnummer xx xx xx xx
Mail xxxx@xxxx.dk

SØG UOPFORDRET
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EKSEMPEL 2

FLERE GODE SMEDE TIL LINDØ STEEL

UOPFORDRET
ANSØGNING
TIL JOBBET SOM
SMED

Da jeg på et AMU-kursus i sidste uge mødte en af jeres
medarbejdere, Jørgen Jørgensen, blev jeg opmærksom på
den positive ordretilgang, som Lindø Steel oplever i øjeblikket.
Jørgen mente, at der derfor kunne blive behov for at ansætte
flere gode smede på værftet. Det er derfor med stor glæde,
motivation og relevante kompetencer, at jeg nu uopfordret
og derfor meget motiveret søger en ledig stilling hos jer.

JUMBO, SIKOMAT OG QUICKLY
Jeg har arbejdet på Lindø i 15 år og har derfor indgående
kendskab til arbejdet med Jumbo, Sikomat og Quickly
efterbehandlingsbrændere.
Herudover har jeg med relevans for jeres produktion solid
erfaring med:
• Laseropmåling
• Tegningsforståelse
• Talmeter opmåling
(jeg arbejdede også som opmærker på Lindø)
• Præcisionssvejsning.
Jeg har stor kendskab til, hvor vigtigt det er at brændingen
af pladerne foregår præcist.
Som person beskriver mine tidligere kollegaer mig som en
kollega med godt humør og gå-på-mod som gerne går
forrest og også bidrager til det gode og positive arbejdsmiljø.
Jeg håber derfor at høre fra jer i nær fremtid, og jeg vil tillade
mig at kontakte dig inden for den kommende arbejdsuge, for
at høre nærmere om mulighederne for ansættelse hos jer.
Venlig hilsen
Jens Jensen
Mobilnummer xx xx xx xx
Mail xxxx@xxxx.dk
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UOPFORDRET
ANSØGNING
TIL JOBBET SOM
TELETEKNIKER

EKSEMPEL 3

TELETEKNIKER MED SANS FOR DETALJEN
Efter at have læst i UgePosten, at I har fået entreprisen
med fibernet til hele Nordvestsjælland, vil jeg som
erfaren teletekniker gerne tilbyde mig selv som kvalificeret
arbejdskraft.

I mange år har jeg arbejdet for TDC og siden for Stofa,
hvor jeg har fulgt den tekniske udvikling på området. Jeg er
derfor helt opdateret på denne viden. Senest har jeg brugt
mine 6 ugers jobrettede uddannelse på at få den seneste
uddannelse inden for netop installering af fibernet.
Desuden kan jeg tilbyde en både fysisk og psykisk robust
medarbejder, som er vant til at arbejde ude i al slags vejr.
Jeg har som kvinde aldrig haft problemer med at være på
”mandearbejdspladser”. Jeg befinder mig godt med en fri
omgangstone, hvor tingene ikke pakkes ind.
Andre betegner mig som udadvendt, stabil og driftssikker.
Jeg håber, at I vil tage min ansøgning med i overvejelserne,
når I skal finde nye medarbejdere.
Venlig hilsen
Kirsten Jensen
Mobilnummer xx xx xx xx
Mail xxxx@xxxx.dk
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TAG PÅ
WORKSHOP
Lær at søge job, skrive ansøgninger
og CV’er og
bliv klædt på til jobsamtalen.
danskmetal.dk/booking

Metal A-kasse
a-kassen@danskmetal.dk
danskmetal.dk

