Experience points
Hvilke erfaringer har du gjort dig?
Det er kun arbejde, hvis andre tvinger dig til at gøre det.
- STEEN, fra Steen & Stoffer

Det er en ting at læse om løsninger, men denne bog har ikke nogen værdi for dig, hvis den ikke skubber noget i gang.
Hvis du læser denne bog og ikke kaster dig ud i noget, har jeg ikke formidlet min viden og overbevisning om, at du skal
tage handling, godt nok. Eller også skal der en gulerod (eller T-Bone steak) til at komme i gang.
For at motivere dig, og for at du kan finde bogen frem i ny og næ, har jeg opsat de forskellige aktiviteter på en liste. Dem
kan du løbende krydse af og kort skrive, hvad du har gjort, og hvad du føler, du har fået ud af det. Når du engang i
fremtiden har afleveret din kandidatafhandling, skulle der forhåbentlig gerne være krydset nogle aktiviteter af her på
listen, der er blevet overført til dit CV.
Derudover har jeg tilføjet nogle tomme felter, som du selv kan fylde ud, hvis du har lavet nogle aktiviteter, der booster
dit CV. Det kan du evt. dele inde på studiebooster.dk eller på Facebooks hjemmeside og inspirere andre eller lade dig
blive inspireret.
Og bare for at gøre det lidt sjovt har jeg givet de forskellige aktiviteter point. Hvor mange point kan du nå at få i din
studietid? Hvor mange har dine medstuderende allerede?
Hvis du er nået hertil i bogen, og stadig ikke ved hvilke aktiviteter du bør vælge, er der heldigvis en måde der gør det
nemmere. Den første er selvfølgelig at snakke med en person, der har et job du gerne vil have. Hvad har vedkommende
gjort, som du kan kopiere. Den anden løsning er at prøve at tage dit CV, og inkluderer forskellige punkter fra
aktivitetslisten neden under. Hvordan vil det se ud, hvis du inkluderede frivilligt arbejde, et ekstra sprog, summer school
og to års studiearbejde? Eller hvis du også kunne inkludere tre artikler inde for et bestemt område, under publiceringer,
på CV’et.
Det er kun dem der forsøger det absurde, der vil opnå det umulige
- M.C. ESCHER, en af verdens mest berømte grafiske kunstnere

Aktivitet

Antal

Skriv hvad du har lært eller udrettet, der kan

Point

skrives på dit CV

Taget et fag på summerschool i Danmark

5

Lært eller praktiseret en aktivitet der resulteter i et
”kalde-navn” til ansøgningsprocessen.

10

Skrevet en målrettet artikel mod dit drømmejob

10

Blevet del af et netværk indenfor ønsket branche
/virksomhed/ organisation

10

Oprettet og ført en blog i mindst et semester inde for din
passion

10

Taget et fag på summerschool i udlandet

15

Fået mere fremadrettet ansvar el. opgaver på dit
studiearbejde

10

Fundet tre hjemmesider inde for samme felt, hvor du har
bidraget med en artikel på hver.

15

Frivillig i en studieorganisation i et semester

15

Taget et online kursus i et fag der giver
krydskompetencer

15

Læst mindst tre fagbøger uden for pensum, og et fag du
er interesseret i, som hjælper dig med at få arbejde i den
rette branche eller industri.

15

Netværket målrettet inde den ønsket branche og været til
fem arrangementer.

20

Fået mindst 15 nye kontakter, og tilbudt din hjælp inde
for hvad du studerer og gerne vil arbejde med

20

Mødt et idol og fulgt vedkommendes råd, ved at læse de
bøger og gøre nogen af de aktiviteter der virkede for dem

20

Have frivilligt arbejde i mindst seks måneder

20

Arrangeret en event, der har fået omtale på nettet eller i
andre medier.

20

Haft en praktikplads i et semester

20

Været PA for en person der arbejder i en branche du
gerne vil arbejde i

20

Lært et nyt sprog, og kan føre en 30 minutter samtale om
hverdagsting

25

Startet noget firma op selv eller med andre – noget du
kan vise frem og henvise erfaringer fra.

25

Haft et relevant studiejob og fået erhvervserfaring i
mindst 1 år.

25

Haft en praktikplads i et semester og fortsat der som
betalt studiemedarbejder

25

Ført en blog i over to år, hvor du har mødt
personligheder, deltaget og skrevet om arrangementer og
projekter du har gjort inde for emnet du skriver om

25

Startet en virksomhed med hjemmeside og haft det første
salg

25

Hver aktivitet giver det antal point pr. gang. To artikler giver 2 gange 10 point = 20 point.
Er du frivillig i en studieorganisation i to semestre, giver det 30 point osv.
Hvor mange point skal du gå efter?
Tænk mere over hvad du vil være stolt over at have udrettet, og kan snakke om til en jobsamtale. De fleste kan fremvise
et eksamenspapir. Tanken er at du ikke bare skal imponere på det du har gjort, men vække begejstring og inspiration.

Hvor meget har du studieboostet?
0 point: Du har enten haft et virkelig krævende studie eller misforstået vigtigheden af at få erfaring og gøre dit CV
interessant, mens du studerer, Jeg håber, du har en plan eller et netværk, der kan hjælpe dig i gang med at få et arbejde.
10-25 point: Tillykke. Du har allerede overhalet alle de studerende, der satser på, at deres afgangsbevis skal give et job.
Men det virker lidt til, at du har lagt alle dine æg i én kurv og ikke rigtigt har søgt at udnytte de mange muligheder, der
er for at få et fedt CV.
30-50 point: Sådan! Nu begynder det at ligne noget. Nu har du måske en aktivitet, hvor du kan skrive noget konkret
arbejdserfaring. Derudover har du gjort noget, der højst sandsynligt viser, at du ønsker at forbedre dig til noget specifikt,
som kan få dig nærmere et målrettet jobønske.
55-80 point: Rigtig godt. Allerede nu er du blandt det mindretal, der har øget deres chancer for overhovedet at blive taget
i betragtning. Du kan endda flettet aktiviteter ind over hinanden, der har gjort dig til en ekspert i et bestemt område.
Dermed viser du engagement og passion, hvilket i en arbejdsgivers øjne er lige så vigtigt som det, at man faktisk kan
udføre opgaven.
85-100 point: Fantastisk! Du tilhører eliten og har sikkert allerede et stærkt netværk samt en masse erfaring, der kan give
et arbejde, direkte efter du har dimitteret. Hvis ikke, så har du i hvert fald et CV, der er så interessant, at du nærmest med
garanti bliver taget i betragtning til alle de job, du søger.
>100 point: Du er eliten. Du skulle gerne på dette tidspunkt have etableret dig selv som ekspert og være en person, folk
vil have fat i, frem for selv at prøve at få fat i folk. Du er en inspiration og hjælper måske endda andre til at blive lige så
sej en Studiebooster, som du selv er.

