
Søg uopfordret - lav dit eget stillingsopslag og søg jobbet

Sæt pris på dig selv - hvad er du værd? Hvad vil du have i løn? 
Og hvor vil du gerne arbejde?
Puha - endnu et ømt punkt for rigtig mange mennesker - hvad 
skal jeg have i løn, hvilke krav har jeg til min kommende ar-
bejdsplads, kan jeg tillade mig at have krav?

Har du nogensinde prøvet at få opfyldt alle dine drømme for et 
job? Hvis ikke skulle du prøve at skrive dit eget stillingsopslag.

Nu har du chancen for at lave et 123% match
•	 I hvilket område vil du rigtig gerne arbejde?
•	 Hvilken titel vil du rigtig gerne have?
•	 Hvad skal din arbejdsdag indeholde?
•	 Hvilken personlighed har du, og hvad bidrager du mest 

med til sammenholdet?
•	 Skal	det	være	en	lille,	mellemstor,	stor,	offentlig	eller	privat	

virksomhed?
•	 Hvis	du	har	et	eller	flere	navne	på	virksomheder,	du	rigtig	

gerne vil arbejde for så skriv dem ned?
•	 Arbejdstid?
•	 Lønniveau?

Når du har skrevet de forskellige ting ned – du er meget vel-
kommen	til	 at	ændre,	 slette	og	 tilføje,	 så	det	passer	bedst	 til	
dig – så skriv opslaget og søg stillingen, mens du tænker på den/
de virksomheder, du gerne vil arbejde for. Der er rigtig mange, 
som glemmer, at det, vi skriver, og det, vi siger, bliver afspejlet 
i	tekst	og	tale	alt	efter,	hvordan	vores	mindset	er	lige	nu	og	her.

Her får I min drømmestilling… tænk hvis den fandtes andre 
steder end i min egen virksomhed… så ville jeg overveje, om jeg 
skulle søge den eller forblive selvstændig.

POPCORNSMINISTER SØGES

Er du vores nye Popcornsminister, der ser muligheder 
frem for begrænsninger?

Vi forestiller os 
•	 at	du	har	højt	til	loftet
•	 at du har svært ved at holde dine idéer for dig selv
•	 at du har en bred viden indenfor branding, markedsføring og 

idéudvikling
•	 at du ser sociale medier som din medspiller
•	 at du gerne deler ud af dine erfaringer med foredrag og work-

shops for andre
•	 at du vil skrive en bog om din viden
•	 at du hurtigt kan omdanne idé til virkelighed med f.eks. en por-

trætserie, produktfotos eller en reportage
•	 at	du	hurtigt	får	skabt	noget	grafisk	markedsføringsmateriale
•	 at du altid kender en, der kender en, der kender en…

Skulle	du	findes	i	den	store	verden,	så	håber	vi,	dit	Netværk	vil	gøre	
dig opmærksom på, at vi søger DIG!

Det	er	 en	 selvfølge,	 at	du	er	åben,	udadvendt,	 sætter	pris	på	højt	
arbejdstempo og korte deadlines og er verdensmester i at tage del i 
fællesskabet og skabe en motiverende hverdag.

Er du 123% sikker på, det er DIG, vi søger, så send os en KORT 
ansøgning med din motivation og få en anden til at anbefale dig i 
ansøgningen.

Skriv til job@popcornsminister.dk 

Uddrag fra bogen ‘Jobsøgende vs. MULIGHEDSSØGENDE - Inspiration til Mindset, Personlig branding & Networking’ skrevet af Carina Heckscher. Se mere på www.icheck.dk/bog


