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Formålet med Studiebooster manifestet
Uddannelser er ikke længere det vigtigste – det er kompetencer
- RALPH J. CORDIER, Bestyrelsesformand hos General Electric

Vil du direkte fra uddannelse til job, og undgå at være dagpengemodtager? Selvfølgelig
vil du det. Men ved du helt præcist hvordan du undgår det? Ved du konkret hvad du
skal gøre under studiet, for ikke, på papiret at være næsten identisk med din sidemand?
Hvis du blot følger pensum, er det hvad der sker.
Hvad end man vil det eller ej, er forskellen minimal blandt studerende på en
studieretning, hvis man blot fokuserer på karaktergennemsnittet, når man skal sende
ansøgninger som jobsøgende. Hvor mange er I på dit studie - i år alene?
Her kommer den første gode nyhed: Det er en fordel for dig, at I så mange. Anden gode
nyhed: Det er de færreste der har set fordelene ved at gøre andet end at jage et højt
gennemsnit. Konkurrencen blandt elever der færdiggør sit studie med et stærkt CV er
altså langt svagere end du tror. Det stiller dig langt stærkere, hvis du ikke konkurrerer
på karakterer, som dit studiested synes du skal, men konkurrerer på kompetencer og
erfaring der ligger udenfor pensum.
Du sidder med et manifesto der viser dig nogle af alle de muligheder du har for at
færdiggøre dit studie med både et eksamensbevis OG et spændende CV med den
erfaring din fremtidige arbejdsgiver gerne vil have du har. Alle aktivitieterne er nogle
de færreste studerende gør, hvilket kun gør konkurrencen til jobbet nemmere for dig.
God fornøjelse med smagspørven, og held og lykke med dit studie.
Med venlig hilsen
Christian Jespersen.
Kaptajn manifestStudiebooster
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Hvorfor er det svært
at forudsige tiden efter studiet?
Ved du hvad du skal arbejde som, når du er færdiguddannet?

Det er utroligt, hvor meget man ikke ved om det spil,
man har spillet hele sit liv
- MICKEY MANTLE, Amerikansk baseballspiller
Mange studerende kommer ud som generalister. Generalister er personer, hvis
uddannelse ikke rigtig peger dem i nogen bestemt retning. Og som studerende ved de
heller ikke rigtigt, hvad de ender med at blive, når de er færdiguddannet.
Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du er generalist, kan du prøve at svare på følgende
spørgsmål:
1.

Hvad kan du kalde dig selv, når du er færdiguddannet?

2.
3.

Hvad er din(e) kernekompetence(r)?
Hvad vil du gerne arbejde med?

Hvis du har svært ved at give korte, konkrete svar, men føler, at du skal give en
uddybende forklaring på dit valg af uddannelse, er du en generalist.
Elever skal vurderes på deres indsats, engagement, motivation og på den
måde, de deltager mentalt og praktisk, så det afspejler de vurderinger, vi
ellers møder i hverdagen.
- KEN ROBINSON, international uddannelsesrådgiver samt underviser
Det er ganske naturligt ikke at vide hvad man vil efter studiet. Derfor er det vigtigt at
begynde at gøre sig nogle overvejelser, og prøve sig frem under studiet.
I den komplette bog, lærer du mere hvilken værdi karakterer, speciale hvilke fag du
vælger, og studiet generelt har, når du søger job. Det er ikke hvad du tror og håber.
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Sådan får du forståelse for
virksomheden og jobstillingen
Alkohol er årsagen til og løsningen på alle verdens problemer
- HOMER SIMPSON, Amerikansk tegneseriefigur.
Alle organisationer står over for de samme fire udfordringer. De fire punkter har fået
forkortelsen: Problems, Issues, Needs og Trends – pint, som vi kender som fadbamse.
De forskellige punkter kan kort forklares således:
Problem: Der er noget, der er gået i stykker og ikke fungerer optimalt.
Problemstillinger: Der kommer ændringer i fremtiden, der vil skabe udfordringer.
Behov: Der mangler noget, eller der er et ønske om noget nyt eller anderledes. Trends:
Ting ændrer sig, bevæger sig i nye retninger, eller folk opfører sig anderledes.
Hav dette i baghovedet når du søger jobs, både under og efter studiet, og når du læser
denne light udgave. I Studiebooster lærer du meget mere om at indsamle informationer
omkring de virksomheder du gerne vil arbejde hos.

Kig i bakspejlet, når du skriver dit CV
Enhver handling fortæller en historie.
- WALT DISNEY, historiefortæller og grundlægger af Walt Disney
Dit CV repræsenterer, hvad du kan, ud fra de ting, du har gjort. Det er en komplet
gennemgang af dine tidligere erfaringer, resultater, kompetencer (og forhåbentlig
opnåede mål). Det er det papir, der skal bevise, at du besidder de kompetencer, der skal
underbygge, hvad du har skrevet i din ansøgning. Derfor skal du skrive dit CV
bagudrettet og din ansøgning fremadrettet. Din ansøgning bør også indeholde forslag
til, hvad du i fremtiden kan bidrage med på din nye arbejdsplads, hvordan du har tænkt
dig at gøre det, og hvorfor du synes, det skal gøres, baseret på dine tidligere erfaringer.
Køber du bogen og følger den, får du det CV en mulig arbejdsgiver ønsker du har.
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Sådan viser du X-faktor
Bliv ulønnet konsulent gennem case competitions
Uanset hvor mange fejl, du laver, er du stadig foran de,
der ikke forsøger.
- TONY ROBBINS, anset som en af verdens bedste coaches
Antallet af studerende der søger ind på studiet og færdiggører der studier, er højere end
nogensinde. Virksomheder har sværere ved at finde de dygtige elever, i den stigende
strøm af ansøgere de modtager. Derfor vælger virksomheder at anvende case
competitions til rekruttering, da det giver færre, men stærkere kandidater, der tør at tage
imod udfordringen. Jeg forudser, at case competition i stigende grad bliver et mere
anvendt rekrutteringsværktøj af studerende. Husk på, at det er en relativ billig måde at
finde en top performer, og ”forme” vedkommende til en fremtidig lederstilling.
De mest fremtrædende og innovative virksomheder har indset, at strømmen af
studerende er for stærk. Derfor er udvælgelsesprocessen gennem traditionelle
ansøgninger ikke tidseffektiv eller optimal nok. Elever skal testes på virksomhedernes
termer. Og case competitions er vejen.
Jeg vil anbefale dig, at du ikke laver hold sammen med venner, og i stedet finder de
mest passionerede at arbejde med. Det behøver ikke at være dem, der har det højeste
gennemsnit. Lad en del af læringsporcessen være, at du skal arbejde intenst med
mennesker du ikke kender.
Husk, alle dem der ikke deltager, ville ønske de var modige nok til at gøre det. Og dem
der deltager, er dem der bliver lyttet til.
Case competitions er stærkt undervurderet som en måde at få foden indenfor. Hvis du
vil vide hvor meget du rent faktisk kan få ud af det, kan du læse om det i den komplette
bog. Og vi snakker ikke kun om en check på 5.000 kr.
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Sådan viser du dedikation og overskud
Lav frivilligt arbejde, og brug det som springbræt til studiejob
Manden, der gør mere, end han bliver betalt for, vil senere blive betalt for
mere, end hvad han gør.
- NAPOLEON HILL, Forfatter til adskillige klassikere
Mange arbejdspladser ønsker erfaring inde for ledelse, hvilket er svært at få i studiejobs.
Men at lede, betyder at kunne overtale og engagere folk, du ikke er i relation med, og
få dem til at følge en strategi, du har valgt. Det er erfaringen der tæller - ikke emnet.
Erfaring du kan få ved at være arbejde som eller hos:

Bliv sportstræner
Er du interesseret i sport, bør du overveje at blive træner for et sportshold. Sir Alex
Fergusons træningsmetoder er blevet en del af pensum i managementfag på Harvard
Business School, fordi det er universel ledelse, der kan bruges til både fodboldstøvler
og laksko.

Bliv leder i friluftsliv, spejderbevægelsen
og lignende frivillige organisationer
Personer i høje stillinger har med deres lange arbejdsdage brug for et frirum, og derfor
søger de mod foreninger, der minder mindre om deres arbejde. Friluftsliv er ikke blot
godt for din erfaring, men kan også styrke dit netværk. Der er altid brug for en ekstra
hånd et eller andet sted, og din indsats vil blive værdsat, hvis du deltager aktivt.

Byarrangementer og startups
To forskellige muligheder. Hvad enten du læser finansiering, markedsføring, design,
humaniora, psykologi, film og medievidenskab eller noget helt ottende, besidder du
egenskaber, som kan bruges til begge. Nogle gange mangler der folk, man slet ikke
vidste, manglede. Det kunne være dig.
Jeps. Der er flere forslag og instrukser til at bruge frivilligt arbejde til at få et job i bogen.
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Sådan viser du nysgerrighed og selvstændighed
Tag på udveksling, men søg væk fra de populære steder
Jo mere du læser, desto mere ved du.
Jo mere du ved, jo flere steder tager du hen
- DR. SEUSS, forfatter til adskillige børnebøger
Udvekslingsophold er de seneste år vokset voldsomt i popularitet, hvilket ikke er
underligt. Alene de seneste tre år har der været en årlig stigning på 16 procent af elever,
der tog til udlandet for at studere. Til dig der gerne vil komme hjem med noget
anderledes, kan jeg anbefale dig, at du bruger sommeren inden på at tage 15 ECTS
points, og tager fag i udlandet, som du sikkert ikke kan få merit for, men kan forstærke
din profil i vejen mod det job du vil have. Og hvis du mangler årsager til tage på
udveklsing, får du her seks:
Du får: International erfaring, et internationalt netværk, erfaring med at arbejde og diskutere på tværs af kulturer, forbedrede engelskkundskaber, øgede chancer for udstationering og fantastisk mulighed for at lære et nyt sprog.

Lær et sprog, og få kompetencer de færreste har
Gør dig nogle overvejelser om, hvorvidt du måske skulle prioritere sprogkundskaber
frem for at lære fag, der minder om det, du har læst på dit hjemmeuniversitet eller
online. Vælger du at studere indisk, farsi eller andet, lærer du noget de færreste kan.
I Studiebooster bogen vil lære endnu mere omkring at lære et sprog hurtigt. Du vil
også få den komplette guide jeg brugte til at få penge på over 40 % af mine legatansøgninger, uden et imponerende gennemsnit, da jeg studerede i Tyrkiet. Skal du udveksling, vil det nok være interessant for dig.
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Sådan viser du nysgerrighed og motivation
Læs en bog om måneden få 60 bøgers viden på dit CV.
Forskellen på hvor du er i dag, og hvor du vil være om fem år,
vil blive fundet i kvaliteten af bøger du har læst.
- JIM ROHN, Underviser i forretningsforståelse
Jeg mener, at læsevaner fortæller lige så meget om ens personlighed og viden som
karakterer fra fem på år universitet. Når alt kommer til alt, er bøger ikke ligefrem noget,
folk gemmer væk derhjemme. Jeg tilføjer min Goodreads liste (http://bit.ly/1X1QuKW)
på LinkedIn, der viser alt, hvad jeg har læst. Listen opdaterer jeg løbende, da den viser
konstant udvikling og indikerer sunde læsevaner.
En bogliste skal ikke laves for at blære sig med alle de bøger, man har læst, på samme
måde som folk heller ikke ønsker anerkendelse for at have metervis af film stående og
have set dem alle sammen. Nej, det er en del af min identitet, mine interesser og mit
vidensgrundlag. På samme måde, som mit eksamenspapir er bevis på en akademisk
gennemførelse. Er det ikke noget, enhver arbejdsgiver bør være interesseret i? Tror du
ikke, at enhver virksomhed, der søger ingeniører, vil synes, det er en god ting, hvis en
ansøger har læst de samme bøger som Elon Musk?
Du læser for at lære og lade dig inspirere. På en bogliste kan du vise, at du har ladet dig
inspirere. Det vil endda være en god idé at skrive, at du valgte at læse bogen, fordi en
fremtrædende person i en branche, du gerne vil ind i, anbefalede den.
I den komplette bog lærer du hvor du finder lister med bøger, der giver dig en klar fordel, hvis du viser du har læst og forstået dem, samt hvordan du viser det til en arbejdsgiver. Du lærer også hvordan du slipper for at læse 300 sider og måske spilde en
masse tid, og i stedet blot skal bruge 10 minutter på at vide, om bogen er noget for
dig?
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Sådan viser du dedikation og arbejdsdisciplin
Hvis du blogger, kan du vise hvad du brænder for i din jobsøgning
Skriv ikke, fordi du vil sige noget. Skriv, fordi du har noget at sige.
- F. SCOTT FITZGERALD, Udråbt til en af de bedste
forfattere i det tyvende århundrede
Det er blevet normen blandt virksomheder, at de, når de bladrer i de kandidater, der er
røget i måskebunken, eller når virksomheder headhunter, checker profilernes
onlinetilstedeværelse, oftest i følgende rækkefølge: LinkedIn, Facebook, Twitter,
organisk søgning gennem Google, Bing, m.m. og blogs, som de oftest finder gennem
deres organiske søgning. Det vil sige, at det sidste sted, de leder og ser dig online, er
der, hvor du kan vise dig selv mest. Hvordan kan du udnytte det på den bedst mulige
måde?

Din blog er din passion.
Folk, der skriver blogs, gør det oftest alle af den samme årsag – de har en passion og en
dybere interesse inden for et bestemt område, og deres blog er en platform, hvorfra de
deler deres synspunkter. Desuden er bloggen en undskyldning for at lære mere om
emnet.
Bloggen kan handle om sange, der er skrevet i f-mol, gode råd til maratonløbere eller
om borgerkrige i Somalia. Din blog viser, at du er i stand til at skrive og reflektere over
et emne, modsat dine kommentarer på din Facebookprofil om dit yndlingshold i
fodbold. En blog er en god måde at bevise, at det, man skriver, man har interesse for,
faktisk er sandt. Hvis du har skrevet mere end 30 blogindlæg og været aktiv med at
kommentere, er der nok noget om sagen.
I bogen lærer du endnu mere om værdien af at blogge, og hvordan du kan bruge det til
at nå ud til folk, der leder efter en person som dig, og hvordan du gør dig til en ekspert
inde for et område. En høj karakter gør dig ikke til ekspert. Læs Studiebooster, og lær
hvordan du kan fremstå som en ekspert, uden at skulle flashe dine karakterer.
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Sådan får du konkret arbejdserfaring
Hvis du har et ikke-relevant studiejob, så udnyt, at du har foden indenfor
Paris? Har jeg, i alt den tid, levet under Paris?
- REMY, mus med skjulte evner fra filmen Ratatouille
Hver dag, du arbejder i det job, er en dag, hvor du i stedet kunne have fungeret i et
arbejde, der ville have løftet dit CV. Hvis du er ansat i en café, butik, organisation eller
lille/mellemstor virksomhed, vil der højst sandsynligt være muligheder for, at du kan
udvikle dit ansvarsområde med opgaver, du ikke har overvejet eller vidste, du kunne
varetage. Det kan godt være, du ikke kan se dem, men du har allerede fået foden
indenfor. Hvorfor så ikke prøve at få det meste ud af det?

Forslag til ansvarsområder du kan varetage:
Social media ansvarlig: Alle institutioner, butikker m.m. med respekt for sig selv er til
stede på et eller flere sociale medier. Forslå, at hvis der kommer X antal følgere, og din
indsats kan ses på bundlinjen, får du en kontant belønning. Det er win-win og godt med
konkrete tal til dit CV
Indkøb: Hvis du kan spare din arbejdsplads penge ved at finde en billigere udbyder eller
en bedre til samme pris, er det noget konkret til dit CV. ”Sparede arbejdsplads for
50.000 kr. ved at søge alternative udbydere af produkter til varelageret”.
Du skal ikke fokusere på størrelsen af forbedringen, da det er begrænset, hvor stor en
forskel du kan gøre, hvis du arbejder i en café. Du skal fokusere på at vise en tankegang,
der søger muligheder og vise, at du kan realisere dem.
Studiejob har vist sig gang på gang at være en væsentlig faktor for hvorvidt man går
direkte i arbejde. Men ikke alle studiejobs er relevante.
Har du mod på det, kan du lære metoder hvorpå du rykker fra at have et job som giver
dig en indtægt, til at have et job, der giver dig værdi på dit CV. Alt sammen i Studiebooster.
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Sådan får du X–Faktor og viser nysgerrighed
Find en hobby, der får dit CV til at skille sig ud.
Det har jeg aldrig prøvet før, så det kan jeg sikkert godt finde ud af
- PIPPI LANGSTRØMPE, verdens stærkeste pige
Som tidligere nævnt er antallet af studerende, både for de der søger ind, og for de der
færdiggør en uddannelse, vokset markant. Det har øget konkurrencen til de forskellige
job. Det er rent akademisk blevet sværere og sværere at skille sig ud i bunken af
ansøgere.
Hvis du blot holder dig inden for det lovlige og etiske og væk fra det tankeløse, er der
næsten ingen begrænsninger for, hvad du kan gøre, for at skille dig ud. Det behøver
heller ikke være i erhvervssammenhæng, bare det er positivt opsigtsvækkende. Hvis du
taler japansk og har gået på ninjaskole, har danmarksrekorden i at spise flest kanelgifler
på et minut eller har gjort noget andet spøjst eller positivt
opsigtsvækkende/imponerende, så skriv det. En måde at kategorisere det kan være som
”Noget jeg er stolt over, jeg har eller kan.”

Ikke nødvendigvis ekspert – blot bedre end størstedelen
Men hvad, hvis du ikke går efter at mestre det, du vil lære, men blot ønsker at blive god
nok til, at den gennemsnitlige person vil blive imponeret? Hvor lang tid tager det? Ifølge
Josh Kaufman, der har skrevet ”How to learn anything … fast”, tager det ca. tyve timer.
Ikke at mestre det, men at kunne det godt nok til, at du kan lære fra dig, og dermed godt
nok til at skrive på et CV. Har du to timer hver dag i ti dage, til at få noget fantastisk på
dit CV, få andre har?
De færreste ved hvor let det er at blive den bedste i sin årgang til noget, eller måske
være den eneste der kan, som en arbejdsgiver ser som en fordel at kunne. I Studiebooster bogen kan du se hvordan du eksempelvis kan udføre mirakler i Adobe pakken for
få penge, eller lære et nyt sprog, godt nok til at imponere, og være den bedste i din
klasse.
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Sådan udviser du sociale kompetencer og netværk
70 % får job gennem networking på den ene eller anden måde
Vi mennesker kan ikke træde i eksistens, uden at gøre det i relation til
andre.
- SØREN KIERKEGAARD, dansk teolog og filosof
At tro, man som studerende kan finde drømmejobbet i en jobdatabase, svarer til at møde
op fem minutter inden lukketid til et populært tøjlagersalg og tro, at der stadig er et stort
udvalg af fedt tøj, man kan lide, og som også passer én.
Så hvorfor skal du networke? Fordi næsten alle, du møder til brancheorienterede
arrangementer, har kontakter til mindst én person, som kan hjælpe dig med at få en fod
ind af døren i branchen. Deltagerne kender alle sammen nogen, som kender nogen, og
alle de personer kender nok branchen bedre end dig.
Branchefolk leder altid efter passionerede folk, fordi passionerede folk skaber bedre
resultater. Opfat netværksarrangementer som en mulighed for at mødes med HRchefer, inden de skal igennem bunken af ansøgninger. Forskellen er, at dit møde med
en HR-chef til events for jer begge vil foregå mere afslappet end til en jobsamtale, og
din personlighed kan bedre skinne igennem.
Tænk ikke på, hvad de kan gøre for dig, men hvad du kan gøre for dem. Der er fire
klare fordele ved at tænke på modtagers problemer i stedet for dine egne, når du taler
med dem:
1) Du lærer langt mere ved at stille spørgsmål end ved at svare på spørgsmål. 2) De
personer, du taler med, vil også være langt mere interesseret i dig, hvis du først viser
interesse i dem. 3) Du virker interesseret i stedet for anmassende.
4) De fleste mennesker gør det ikke. Hvorfor ikke hoppe over til de
20 %, der får 80 % af de gode kontakter i deres netværk?
I Studiebooster får du indsigt i hvordan du går fra networking arrangementer, hvor folk
ved hvad du kan hjælpe dem med, og ikke blot bruger dit visitkort til at rense tænder.
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Sådan lærer du mere end sidemanden
Studer onlinekurser og læringswebinarer, når det passer dig
Viden bliver en vare, du kan købe, frem for et produkt af et produkt, der
tager tid, kræfter og tålmodighed at mestre.
- BILL GATES, verdens rigeste mand og fortaler for MOOC
De seneste par år er universiteter verden over, inklusiv de største og mest førende,
begyndt at udbyde gratis onlinekurs, MOOCer, der giver alle, som har adgang til en
computer med internet, en mulighed for at uddanne sig. Hvorfor ikke uddanne i fag, og
undervise i relevant og anvendelig viden, som vi med sikkerhed skal bruge? Heldigvis
har du muligheden for at fylde dit CV med endnu flere relevante fag, og få
eksamenspapirer på dem, som dine nærmeste konkurrenter ikke får. De har samme
mulighed, ja, men tager de ekstra kurser? Nej!
MOOC giver dig mulighed for at følge undervisningen kl. 11 om morgenen i pyjamas i
sengen, hvis det er optimalt for dig. Mulighederne for at læse, hvad du vil, når du vil,
er her nu. De ekstra fag, du gerne vil have, men som du ikke kunne få, kan du tage
alligevel. Hvordan tror du, at du står i forhold til andre jobsøgere, hvis du supplerer dit
CV med:

1.
2.
3.
4.

Diplom i Internet marketing fra London School of Economics.
Bevis på sprogkompetence I Farsi – Level A2 fra NY University
Diplom i Business Administration fra Singapore University.
Diplom i Computer Science fra Chicago University

”Se venligst vedlagte karakterudskrifter af online kurser fra de respektive
universiteter.”
Prøv at spørge 10 af dine medstuderende, om de har gennemført og betalt for at få et
diplom fra et online kursus. Jeg vil gætte på, at ingen har gjort det.
Læser du Studiebooster, lærer du hvor let du kan gøre det, og hvor du får de kurser og
viden, som mange studerende ville ønske deres universitet udbød, men ikke gør noget
aktivt, for at få. Vil du være en af de passive, eller en der gør noget?
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Her får du konkret arbejdserfaring
Praktikplads - Spring jobsamtalen over
Mange undersøgelser viser, at man får bedre resultater ud af at lære
gennem leg og erfaring. Teori er sjældent leg. Praktik er oftest leg.
- KEN ROBINSON, ridderhædret underviser, forfatter og foredragsholder
Jeg ville aldrig hyre en nyudlært tømrer, der kun havde læst om brugen af en hammer,
men aldrig brugt en, til at bygge noget for mig. På samme måde, som jeg nødig ville
være den første patient for en nyuddannet kirurg, hvis ikke kirurgen havde erfaring med
at skære i kadavere. Ved at tage praktik på din bachelor kan du efterfølgende håbe på
et studiejob, som du forhåbentlig kan have resten af din uddannelse. På den måde opnår
du tre års sammenhængende ansættelse i samme virksomhed, hvilket er guld værd, efter
studiet.
Det vigtigste, du bør tage med i dine overvejelser, er, at du i løbet af din studietid gerne
skulle kunne fremvise mindst et års trofasthed og anciennitet, gerne i samme
virksomhed Dermed kan du også referere til en arbejdsplads, i stedet for forskellige
korte ansættelser, når du skal søge job bagefter.
Praktik er gratis arbejdskraft i en begrænset tidsperiode. Hvis du kunne tænke dig at
blive ansat efter praktikforløbet, er det vigtigt, at du arbejder dobbelt så hårdt som alle
andre og viser dit værd i de måneder, du er i praktik. Det vil sige, at du til trods for den
usle løn på nul kr. helst skal være den, der arbejder hårdest. Men i en tid hvor
konkurrencen er stærkere end nogensinde, og hvad du bør have som første prioritet, er
det sværeste er at få foden indenfor. Hvis du ikke gider arbejde gratis i nogle måneder,
skal der nok være andre der vil. Og det er dem der får de måneders erfaring, ancinnetiet
og forstærket netværk.
Du får ikke foden indenfor, ved at vælge valgfag på dit studie. Hvis fagene er så vigtige,
så tag dem online. Eksterne undervisere kan ikke give dig et job. Ansatte og ledere i
virksomheder, der har set dig arbejde, kan.
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Sådan udviser du selvstændighed
Start en virksomhed og smid CVR nummer på dit CV
Uden handling er der ingen karakter. Handling er karakter.
En person er, hvad han gør, ikke hvad han siger.
- SYD FIELD, manuskriptforfatter og forfatter.

Hvordan tror du, det kunne hjælpe dig at kunne skrive idémand, grundlægger, udvikler,
direktør - eller dem alle sammen - på dit CV? En smule. Ikke fordi der forventes, at du
har skabt et forretningsimperium, men fordi du har forsøgt at skabe noget fra intet - især
hvis det gav værdi til brugerne og genererede et overskud. To essentielle elementer i
formlen på succes. Men ser vi på det fra et studieboostende perspektiv, er det endelige
produkt ikke det vigtigste. Det vigtigste er processen, og at du kan dokumentere alt det,
du lærte – både af dine fejl og succeser, og at du prøvede.
Modsat opgaveløsning og opgaveskrivning på studiet er det ikke resultatet, der skal løfte
dig blandt andre ansøgere. Det er tankerne bag din idé, hvordan du har udført den, og
hvordan du har håndteret uventede problemer. Det er anstrengelserne, og ikke resultatet
af dine anstrengelser - du skal sælge dig på.
Entreprenørskab er bestemt ikke for alle, og der er ingen, der vil se ned på dig, hvis du
ikke vælger at starte noget op. Men der er mange, der vil se op til dig, hvis du forsøger.
Der er langt mellem de entreprenører der har startet deres eget op, uanset om de har haft
success eller fejlet, der ikke siger, at det er har været den mest lærerig tid og oplevelse
de har haft. Og i en tid hvor entreprenørskab får meget opmærksomhed, ved de gode
virksomheder godt hvad man får ud af at prøve.
Virksomhedopstart er en af de mest overvurderede og undervurderede handlinger man
kan gøre. Hvad end du bliver skræmt eller begejstret over det, kan du læse konkret
hvordan du griber det an i Studiebooster, og få endnu mere forståelse for hvorfor det
kan være den bedste investering du, mens du studerer.
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Midtvejsstatus
Whenever you find yourself on the side of the majority, it is time to pause
and reflect.
- MARK TWAIN, amerikanstk forfatter

Du er nu over halvvejs igennem smagsprøven af Studiebooster.

Her får du tre spørgsmål

1.

Hvor mange af de ting du har læst, har du allerede gjort?

2.

Hvor mange studerende kender du, der allerede har gjort en eller flere?

3.

I er to ansøgere tilbage. I har samme uddannelse fra samme årgang og univer
sitet. Du har en karakter højere. Din konkurrent har et CV hvor tre af de før
nævnte studiebooster-aktiviteter indgår, som du ikke har. Hvem får jobbet?

Når antallet af noget går op, falder efterspørgslen af det. Det er i første lektion inden
for forbrugeradfærd, værdisættelse, udbud/efterspørgsel og mange andre fag på universiteterne.
Antallet af studerende der begynder en uddannelse, er steget med over 40 % de seneste 10 år. Det, at have en uddannelse, giver ikke længere en jobgaranti eller betragtes
som noget eksklusivt.
Det er hvad flertallet får, hvorfor det er nødvendigt at reflektere over, hvad man så
skal gøre.
Derfor gælder det om at forlade studiet med mere end den viden, som man deler med
alle sine medstuderende på samme studie
Læs videre, og få endnu flere introduktioner til hvad du kan gøre, for ikke at miste
jobbet, til en der har studieboostet.
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Sådan får du joberfaring og branchekendskab
Bliv personlig assistent - Studiejobbet de færreste overvejer
Vi kan ikke hjælpe alle, men alle kan hjælpe nogen.
- RONALD REAGAN, tidligere præsident i USA
Hvor mange personer, der har en 40-50+ timers arbejdsuge, har skænket det en tanke,
at de kunne outsource nogle af deres arbejdsopgaver til erfaringssultne studerende? Lad
os prøve at gennemgå, hvad en personlig assistent egentlig gør. Hvad er det, du kan få
ud af det? Hvordan kan der skabes en interesse og behov for, at du skal være en PA, og
hvordan kan det være dit springbræt til netop den branche, du har lyst til at arbejde i.
De mest almindelige opgaver vil være:
Håndtering af opkald, fax, e-mails og anden ind- og udgående kommunikation
Arrangering af rejser, sørge for at arbejdsgiverens gæster føler sig velkommen.
Håndtering af dagbog og logbog samt booking af aftaler. Skrive og indtaling af referater
m.m. Grundig research og baggrundstjek med struktureret, kort og præcis præsentation.
Indsamling af rette information på relativ kort tid. Sikre, at din chef er velforberedt og
hele tiden har, hvad hun skal bruge for at kunne udføre sit arbejde bedst muligt + andre
ad hoc opgaver.
Hvad du får ud af det: Tæt kendskab til branchen gennem en tæt arbejdsrelation til din
arbejdsgiver. Det er ikke unormalt, at en PA tager med på forretningsrejse, med til
seminarer og andre aktiviteter. Gode netværksmuligheder inden for branchen. Og meget
mere.
I Studiebooster vil du kunne læse et interview med en der fik et job som PA i en
virksomhed, der havde intet med hans uddannelse at gøre, hvilket var den største fordel,
og hvordan du selv kan gøre det samme. Konkurrencen er umådelig lille. Vil du se
hvordan du kan gøre det samme, og få den erhvervserfaring og netværk der sparker døre
ind?
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Sådan får dit CV X-Faktor
Lav dine opgaver til artikler, og sælg dig på det du har skrevet i opgaverne, ikke kun karaktererne du har fået.
Jeg hader at skrive, men jeg elsker at have skrevet.
- DOROTHY PARKER, amerikansk forfatter, kritiker og satiriker.

LinkedIn tilbyder dig at lave referencer til artikler og andre skriftlige bedrifter, du har
lavet. Det er også muligt at gøre på dit CV. Og der er en enorm stærk signalværdi i at
have skrevet en artikel om et bestemt emne og få den udgivet på en hjemmeside, avis
eller et magasin.
Uanset om du skriver til hjemmesider eller et fysisk tidsskrift, kan du finde ud af, hvor
mange læsere og potentielle læsere du når ud til. Hjemmesider kan måle antal
besøgende på den enkelte side, og du kan se, hvor mange læsere der har liket og delt en
artikel. Du kunne også skrive, hvem din artikel er blevet refereret af, hvis der er
fagkyndige personer og eksperter i artiklens indhold, der har delt og kommenteret på
din artikel. Det er sådanne tal, der imponerer, og noget, virksomheder kan forholde sig
til, fordi det viser, hvor mange der har vist interesse for dit arbejde, og ikke, hvad din
underviser synes om det.
Når du er freelancer og kan henvise til artikler, giver du de virksomheder, du søger job
hos, mulighed for at gå ind og se kvaliteten af det, du skriver. Det er ikke sikkert, at de
gør det, men det efterlader et indtryk af, at du tror på dine skrivefærdigheder og føler,
at du gerne vil dele din viden eller erfaring med andre.
I den komplette udgave af Studiebooster – Hvis du vil direkte fra uddannelse til job
lærer du hvordan du trin for trin gør din opgave til en artikel, finder det rette medie at
skrive til, og når et internationalt publikum.
Ved du, at du kan tilføje artikler og lignende på din LinkedIn profil, som mulige
arbejdsgivere kan læse, og på den måde lære mere om dig? Prøv at se på dine
medstuderendes LinkedIn profiler, og se hvor mange der har gjort det.
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Sådan udviser du selvstændighed og får erfaring
Vær online freelancer. Find opgaverne, ikke jobbet
En rejse på tusind skridt må begynde med et enkelt skridt
- LAO TZU, kinesisk filosof
Det er svært at finde jobs, fordi de forpligter en arbejdsgiver til at have en medarbejder
i længere tid, end de egentlig tror der er behov for. Men i en tid, hvor det er blevet
lettere end nogensinde, at finde specifik arbejdskraft og specifikke kompetencer til
korte ansættelser online, på upwork, elance m fl. Men det er også blevet nemmere at
sælge sig selv for noget man kan, og ikke en akademisk titel, hvilket er til din fordel
Online freelancing er ikke længere et nyt fænomen, men ikke særlig udbredt blandt
danske studerende. Det er alternativ måde at få den eller de første anbefalinger til et
godt arbejde, der kan føre det meget lettere for dig, at blive taget i betragtning til et
studiejob.
Overvej at du i stedet for at blive ved med at lede efter studiejobs, og håber at blive
ansat på baggrund af dine karakterer, prøver lykken som freelancer først. Derefter kan
du søge studiejobs, og blive ansat på baggrund af opgaver du løst for virksomheder ude
i den store verden, samt din igangværende uddannelse.
Online freelancing er gået hen og blevet meget omstændigt, men stadigvæk ikke udbredt
blandt særlig mange danske studerende. Med undtagelse inde for design og IT, er der
ikke mange der overvejer det som en måde at få erfaring, eller tror nok på egne
kompetencer.
I Studiebooster vil lære hvorfor du sagtens kan gøre, hvad du bør gøre, og hvordan du
gør, med konkrete henvisninger til en lang liste af folk der har gjort det, inkludsiv
undertegnede. Jeg måtte til sidst sige nej til kunder, da jeg valgte at stoppe med at være
online freelancer inde for undervisning. Det kunne være dig.
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Status for de studerende
Der er en masseproduktion af akademikere i gang
There’s so many of us. There’s so many of us.
- FEAR, amerikansk punkband.
Ifølge tallene fra Den Koordinerede Tilmelding lå stigningen fra 2009 til 2016 på over
40 %, og antallet af optagne på landets studier sætter vedblivende rekord.
Ifølge Berlingske ligger den gennemsnitlige arbejdsløshed blandt akademikere lige
under 30 %. For generalister er tallet over 30 %.

2006
Erhvervsakademi
uddannelser

2009

2012

2016

Ændring
fra 2015
til 2016

5.998

7.769

9.870

11.508
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Professionsbachelor
uddannelser

17.266

17.706

22.751

24.529

1218

Bachelor
uddannelser

20.198

21.141

27.916

29.261

-116

I alt

43.462

46.616

60.537

65.298

1.141

Kunne du tænke dig at være med i gruppen, der går i direkte i job efter studiet?
Vil du gerne undgå at være arbejdsløs efter din uddannelse?
Vil du gerne lære konkret hvad du kan gøre, for at det ikke sker?
Så læs videre på næste side.
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Vil du undgå at følge strømmen til arbejdsløshed?
I Studiebooster – Hvis du vil direkte fra uddannelse til job får du:
-

Over 35 kapitler der er spækket med viden de fleste færdiguddannede ville
ønske de havde vidst under deres studie og tips du helst ser du gør, før dine
medstuderende gør.

-

Letskrevet vejledning til konkrete aktiviteter, hvor du får et CV, der supplerer
din uddannelse og får dig direkte i arbejde.

-

En billet til at bliv del af et fællesskab for studerende, der tror mere på

-

kompetencer end karakterer. (Det er dem der kommer først i job.)
Viden til hvordan du kan tjene flere penge, bruge dine interesser og

-

færdigskrevede opgaver til din fordel og lære hurtigere.
Lysten og den viden der skal til, at du får meget mere ud af din studietid, uden

-

at gå på kompromis med alt det sjove.
Nogle ret seje illustrationer og fantastiske faktabokse
Du kan følge Studiebooster her:
Følge Studiebooster på Facebook
studiebooster.dk
Følge Studiebooster på Facebook

studieboosterdk

Følge Studiebooster på Instagram

studiebooster.dk

Eller skrive en mail:
Christian@studiebooster.dk
Kærlig hilsen

Christian Jespersen
Kaptajn Studiebooster
Det har aldrig været mere nødvendigt at få mere ud af sin studietid end nu.
Det har aldrig været nemmere at få mere ud af sin studietid end nu.
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Andre læseres kommentarer og vurderinger

Du kan tage første skridt udenom arbejdsløshedskøen, ved at købe bogen her
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