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Det kan vist kun komme bag på de færreste at 
sommeren er over os. Airconditionanlæggene 
på kontoret, i bilen og i hjemmet arbejder på 
højtryk i kamp med solens fantastiske stråler.

Alt imens mange af os enten vælger at holde 
ferie og nyder sommervejret i fulde drag, eller 
alternativt prøver at levere en koncentreret 
arbejdsindsats - uden at det fremgår alt for 
tydeligt at vi nok i bund og grund hellere vil 
ses siddende med fødderne i strand- eller 
bassinkanten holdene et lille isterningfyldt 
glas i hånden, alt imens vi nyder synet af 
ungernes leg i vandet.

Lige rundt om hjørnet venter pligterne og så 
vil flere af os igen skulle forholde os til, at som 
om vejrets varmeluner ikke var nok, så er også 
selve arbejdsmarkedet blevet overophedet. 
Ledighedstallene hos Danmarks Statistik er 
efterhånden som de fleste vejrprognoser om 
sommeren – ganske forudsigelige. 

Når alt kommer til alt, er det nu også af så stor 
en betydning i vort daglige virke?

Mange ledige stillinger besættes nok i høj 
grad af folk i arbejde. 

I bund og grund handler det vel blot om at 
kende sin besøgstid, for at undgå nabo-
virksomheden løber med ansøgeren. 

Overophedningen på arbejdsmarkedet har 
nok primært ændret det i forvejen store pres 
på HR- og personaleafdelinger, hvis behand-
lingstiden af en ansøger er mere end et par 
uger, så vil man ofte kunne risikere at komme i 
den situation, at ansøgeren i mellemtiden har 
fundet en anden og interessant arbejdsplads.

Teoretisk ville problemstillingerne nok kunne 
imødegås, således selve behandlingstiden 
faldt drastisk ved at optimere selve rekrut-
teringsprocessen, evt. gennem brugen af 
dertil indrettede systemer. 
Samtidig ville annoncering uden bundne 
ansøgningsfrister nok, i endnu højere grad, 
kunne tiltrække de mere impulsive ansøgere. 
Ansøgerens interesse for den ledige stilling 
ville ligeledes kunne højnes hvis man allerede 
inden selve annonceringen valgte, i endnu 
højere grad, at kigge på selve det budskab 
man udsendte. 

 

HR- og personaleafdelingerne bør kunne 
sælge jobbet til potentielle ansøgere i samme 
grad, som marketingsafdelingerne kan sælge 
produktet til kunderne. Mange har i dag 
allieret sig med enten reklame- eller medie-
bureauer for at sikre ens budskab, om den 
ledige stilling, kommer bredest muligt ud 
blandt folk, herunder på Internettet, men er 
bredden i bund og grund vigtigere end selve 
budskabet?
I denne tid er det nok endnu vigtigere end 
tidligere, at når ens budskab endelig kommer 
ud til folk, så rammer man dem også på den 
rigtige måde. 

Eksempelvis ville en storstilet kampagne for 
udsalg af terpentin til lavpris i den lokale 
dagligvarebutik, kun få de færreste kunder til 
at køre efter det, medmindre de reelt havde et 
egentligt behov for terpentin. 
Med andre ord, selvom vort budskab om et 
ledigt job kommer ud til mange, hvis ikke det 
rammer dem udover at der er en ledig stilling, 
så hjælper det os nok ikke så meget, når nu 
behovet hos de fleste er andet end et essen-
tielt behov for et job.

Om vi vil vedkende os det eller ej, så er selve 
det budskab, vi får ud, af større betydning end 
tidligere og virksomhedens samlede image 
i annoncen er det, der gør det muligt for de 
potentielle ansøgere at skille den ene ledige 
stilling fra den anden.

Med andre ord, kanaliserer vi vor energi ind 
i at sælge selve stillingen og virksomheden 
som arbejdsplads til de jobsøgende, så vil 
overophedningen på arbejdsmarkedet måske 
ikke ende op med at give os hedeslag.

God sommer og ikke mindst god læselyst med 
denne udgave af HR-News.

 

God læselyst!

 

Ricki Vejsmose 

Leder
®



HR-News provided by Job-Support International Ltd.
3

HR-News

®
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Hovedløst. Kompetenceudvikling bruges primært som et 
middel til at fastholde medarbejdere. Ikke for at dyrke de 
kompetencer, der rent faktisk er behov for i forretningen. 
 
5. Virksomheder slås om ledere som aldrig før
Virksomhederne herhjemme slås om at skaffe ledere nok. 
Lederne skifter arbejdsplads som aldrig før.

7. Mellemtilfredshed er faktisk helt normalt! 
Hvad er det, der gør, at mange finder sig i at være mel-
lemtilfredse i stedet for at sige: ”NU må det være nok!”? 

8. Det handler om at stille de rigtige spørgsmål
Skal coaching forklares med en enkelt sætning, handler 
det om: “At opdage og udnytte et menneskes fulde 
potentiale”.

9. Medarbejderinddragelsen og kommunikations-
strategien i kommunesammenlægning
Pr. 1. januar 2003 trådte Bornholms Regionskommune i 
funktion, den første af sin slags. De kommende regions-
kommuner træder i kraft 1. januar 2007. 

10. Konservativt jobmarked i opbrud
Rekruttering. Det danske jobmarked er konservativt, når 
det gælder metoder til at rekruttere medarbejdere. 

12. Grundregler om ansættelseskontrakten
Der er mange regler om, hvad der skal stå i en ansæt-
telseskontrakt, for at den er fyldestgørende og gyldig. 

13. Nyt fra Danmarks statistik
De seneste år har den del af befolkningen, der helt eller 
delvist forsørges af over-førsler, været uændret.
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Nye retningslinjer

- Vi fik engang sagt ja til, at en ansat i vores 
marketingafdeling fik en regnskabsuddan-
nelse, men faktisk havde vi ikke behov for 
flere kompetencer på dette felt i virksom-
heden. Nu har vi fået indtænkt kompe-
tenceudvikling i vores startegi, fortæller 
direktør Axel Ramsing, Jobvision.

Af Helen Siegumfeldt, Erhvervsbladet

Virksomheder investerer i irrelevante kurser

Hovedløst. Kompetenceudvikling bruges primært som et 
middel til at fastholde medarbejdere. Ikke for at dyrke de 
kompetencer, der rent faktisk er behov for i forretningen. 
Det viser en ny undersøgelse fra Dansk Handel og Service.

 Næsten alle virksomheder (97 procent) vil 
bruge kurser og kompetenceudvikling for at 
bevare den nødvendige arbejdskraft i firmaet. 

Men kun 47 procent af dem er drevet af et 
ønske om, at investeringen i medarbejderen 
skal skabe resultater på bundlinjen. 

Knap 90 procent af virksomhederne betaler 
udelukkende medarbejdernes kurser for at 
fastholde dem i jobbet.

Det fremgår af en ny undersøgelse, som Dansk 
Handel og Service (DHS) har foretaget i maj /
juni 2006 blandt 100 danske virksomheder 
med i alt over 16.000 ansatte.

- Jeg er oprigtigt sagt meget overrasket. 
Jeg ser en fare for, at virksomhederne kaster 
en masse penge efter uddannelse, som de ikke 
efterfølgende får gavn af på bundlinjen, siger 
chefkonsulent Bjarne Jakobsen, DHS.

Det kunne være, at virksomheden sender en 
person på lederkursus, alene fordi han vil. Ikke 
fordi man ser ham som en fremtidig leder. 
Eller uddannelse i kompetencer, der slet ikke 
er behov for.

Bjarne Jakobsen opfordrer danske virksom-
heder til at gøre sig lidt mere umage, inden 

de siger ja til de ansattes ønsker til kurser. 
Herunder at instruere HR-afdelingens folk i, 
at der også skal tjenes penge på de nye 
kompetencer.

Bevidstløs gavebod
- Man bør se på, hvilken forretningsstrategi 
man har i firmaet. For eksempel om kompe-
tencerne findes i huset i forvejen. I det hele 
taget skal der tænkes strategisk også i forhold 
til den enkelte medarbejder, lyder det. 

Han minder om, at mange ansatte også bliver 
klogere “bare af at gå på arbejde”, men forstår 
godt, at virksomhederne har behov for at yde 
fryns til de ansatte.

- Men det kunne da godt være, at man fik 
tilfredse medarbejdere, hvis bare man drejede 
emnet for et kursus en anelse, siger Bjarne 
Jakobsen.

Bevidstløs uddeling
Én af de virksomheder, der har erfaring med 
at “dreje” den måde, der gives kompetence-
udvikling til de ansatte på, er HR-rådgivnings-
firmaet Jobvision.

Her har direktør Axel Ramsing, i sit virke som 
rådgiver, set mange eksempler på virksomhed-
er, som bevidstløst deler ud af en på forhånd 
afsat sum penge til kurser.

- Det er så typisk sådan, at den ansatte får kur-
set efter aftale med sin afdelingschef. Dermed 
bliver kompetenceudvikling af den enkelte 

medarbejder ikke altid sat i relation til virksom-
hedens strategi, siger Axel Ramsing, Jobvision.

Der er også sket smuttere i Jobvisions egen 
butik. Det fik ledelsen af det 130 mand store 
firma til at ændre holdning for et par år siden.

- Det var et særligt tilfælde, der fik os til at 
skride til handling. En af vores sælgere 
ønskede at uddanne sig til en slags terapeut. 
Det var ikke relevant for virksomheden, 
fortæller Axel Ramsing. 

Firmaet har nu indført regler om, at alle 
ansatte kan søge om penge til kompetence-
udvikling, men at det, man vælger, skal have et 
sigte i forhold til Jobvisions strategi og mål.

De kurser, der godkendes, skal være relevante i 
forhold til den ansattes job nu eller senere eller 
gøre ham mere fleksibel i forhold til at skulle 
flytte afdeling internt i firmaet, oplyser han.
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Af Peter Mose, pressechef, Ledernes Hovedorganisation

Virksomheder slås om ledere som aldrig før
Virksomhederne herhjemme slås om at skaffe 
ledere nok. Lederne skifter arbejdsplads som 
aldrig før. Det vælter ind med ansættelses-
kontrakter hos Ledernes Hovedorganisation, 
hvor juristerne bliver bedt om at tjekke, om 
kontrakten er god og lukrativ nok, inden 
medlemmerne skriver under.

Teamchef Per Alkestrup fra Ledernes Hoved-
organisation oplyser, at der i første halvår 2006 
er røget 36 procent flere ansættelseskontrakter 
ind til juridisk gennemsyn sammenlignet med 
samme periode i 2005.

- Der er virkelig gang i hjulene i erhvervslivet 
og stor jobrotation blandt lederne. Det viser 
væksten i antallet af nye ansættelseskontrak-
ter. Men samtidig er det sælgers marked, hvad 
angår ledere. Det er vi selvfølgelig glade over 
på vores medlemmers vegne. Men vi frygter, 
at dansk erhvervsliv risikerer at støde ind i 
ledermangel, og at det kan gå ud over Dan-
marks vækstpotentiale.

Det siger Per Alkestrup, der har det som en af 
sine kerneydelser at gennemgå individuelle 

ansættelseskontrakter for medlemmerne, når 
de står over for at skifte job.

De nye tal fra Ledernes Hovedorganisation 
kommer kort tid efter, at lederorganisationen 
har offentliggjort en spørgeundersøgelse, hvor 
hver tredje virksomhed herhjemme siger, at 
det er svært at skaffe nye ledere. 

I alt 36 procent af danske topledere oplyser, 
at de det seneste år ”generelt” eller ”i en del 
tilfælde” har haft vanskeligheder med at 
rekruttere ledere. Yderligere 15 procent melder 
om problemer i forbindelse med ”særlige 
stillinger”. 

Samtidig kan Ledernes Hovedorganisation 
melde om rekordlav ledighed blandt egne 
medlemmer. Arbejdsløsheden hos Lederne 
er den tredje laveste i hele organisations-
verdenen herhjemme.

Per Alkestrup peger på, at der skal en række 
hovedgreb til, hvis Danmark skal være i stand 
til at skaffe dygtige ledere nok:

• Topchefer skal tage sig af talentplejen. HR-
 funktionen er et direktionsanliggende
• Flere nydanskere skal opmuntres til at gå 
 ledervejen
• Seniorerne på arbejdspladserne skal 
 opmuntres og stimuleres til at tage nogle år
 ekstra på jobbet
• Flere kvinder skal i lederjob

Per Alkestrup ser i øvrigt en række nye 
tendenser i de ansættelseskontrakter, der 
passerer hans hold af eksperter: 
Flere og flere ledere vil ikke arbejde længe på 
jobbet hver dag. De stiller krav om fleksibilitet 
– altså bløde værdier frem for en skyhøj gage.

-  Det handler om to ting. Den urimeligt høje 
topskat gør, at det ikke kan betale sig at 
arbejde ekstra. Så hellere få nogle benefits, der 
giver mere tid derhjemme. Det kan være godt 
nok for balancen i familien. Men for Danmark 
er det ærgerligt, at vores skattesystem hæm-
mer lysten til at arbejde endnu flere timer i 
en tid, hvor der er brug for lederhænder som 
aldrig før, siger Per Alkestrup.

Få gennemslagskraft
i dine stillingsannoncer

Annoncer på www.Job-Support.dk

®

Kvalitet · Service · Garanti
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Af Sofia Manning 

Mellemtilfredshed er faktisk helt normalt!  

Men er det ok?
Hvad er det, der gør, at mange finder sig i at 
være mellemtilfredse i stedet for at sige: ”NU 
må det være nok!”?

Dette ligger mig på sinde, fordi jeg på det 
seneste synes, jeg er stødt mere og mere på 
den nagende mellemtilfredshed end normalt. 
Mange af mine klienter går rundt og synes, at 
de reelt ikke har nogen god grund til at være 
mellemtilfredse, men på en eller anden måde 
er de alligevel gået hen og blevet det. Sådan 
rigtig godt gammeldags med nedadvendte 
mundvige og undvigende blikke.

Nu er det ikke sådan, at jeg synes, det er for-
kert at være mellemtilfreds. Kun hvis du ikke 
har lyst til at være det. Og det er et valg. Til 
dette valg er der knyttet det svære, at mel-
lemtilfredsheden nemt kan gå hen og blive 
en vane. Det betyder, at den kan blive svær 
at få øje på, fordi man er blevet så vant til at 
leve med og i den. Derfor glemmer mange, at 
der er tale om et valg. Mellemtilfredsheden 
behøver ikke være der, du kan vælge den fra, 
og det handler dette nyhedsbrev om. 

Ud af mellemtilfredsheden Så hvis du har fået 
nok af at gå rundt og synge sange om, hvorfor 
du ikke har dit eller dat, og hvis du er træt af 
at være mellemtilfreds, træt af at leve i den grå 
zone, hvor du har stillet dig tilfreds med ting, 
du ikke er glad for, træt af at brokke dig over 
dit liv enten indvendigt eller udvendigt. Så er 
der kun en, der kan gøre noget ved det.

Og det er dig. For den nemmeste måde ud af 
mellemtilfredsheden er at tage det fulde 
ansvar og indse, at den eneste, der kan skabe 
det liv, du ønsker, er dig. Hvis du vil ”speede” 
rejsen ud af mellemtilfredsheden op, så hyr 
en coach. Det er nemlig det, coaching går ud 
på i sin kerne: At hjælpe dig til at få det liv, du 
ønsker dig. Og når du har det liv, er du ikke 
længere mellemtilfredshedens vold.

En god coach kan hjælpe dig med at få øje 
på, at du har et valg, og få dig til at tro på, at 
det er muligt at slippe af med mellemtilfreds-
heden. Det kan ske ved, at du med støtte og 
hjælp fra coachen tager et skridt ad gangen og 
bestemmer dig for, hvad du vil. Mount Everest 
bestiges et skridt ad gangen. Og det samme 
med din tilfredshed. Den skal også skabes i 
små bider og med stor tålmodighed.

På vej...
På vejen mod at blive mere tilfreds er det 
vigtigt, at du er klar over, at mellemtilfredshed 
er meget, meget almindeligt. Måske mere end 
du lige går og tror. Det er næsten som om, at 
mennesker der lever lykkeligt til deres dages 
ende, kun hører eventyrene til! Prøv for eksem-
pel at lave følgende lille øvelse:

Nu ved jeg jo ikke, om du kender mange men-
nesker, der er så heldige at være tilfredse med 
deres liv, men når jeg laver denne øvelse med 
mine klienter, får mange af dem et chok. 

Antallet af mennesker, de kender, som er 
tilfredse, er overraskende lille, hvis ikke næsten 
lig nul, mens den mellemtilfredse gruppe er 
ubehagelig stor. Heldigvis, kan man så tilføje, 
er gruppen af meget ulykkelige som regel lille.

Men er det ikke mærkeligt, at så få men-
nesker kan sige:
”Ja, jeg er tilfreds og lykkelig!” Og er det ikke 
tankevækkende? Hvorfor er der ikke flere af 
os, som er tilfredse med det, vi bruger vores liv 
på? Det er da spild af god tid – især når man 
tænker på, at vi hver især kun har ét liv – som 
vi endda ikke engang ved hvornår slutter.

Hvorfor vente og vente?
Ofte er det sådan, at vi mennesker først får øje 
på, hvad der er vigtigt i livet, når vi har været 
udsat for ekstreme situationer. Vi mister en af 
vores kære, bliver alvorligt syge eller noget 
helt tredje, som får os derud, hvor vi ikke læn-
gere kan bunde. Sådan er det med sandheden, 
den ligger tit gemt i ekstremerne. 

Men hvorfor egentlig? Skal vi vente med at 
handle til, vi kommer helt derud? Kunne vi ikke 
vælge at gøre noget før, så vi kan spare os selv 
for de sorger, som de ekstreme situationer ofte 
er forbundet med?

Jo, det kan vi - hvis vi vil! Og derfor får jeg lyst 
til at dele en case fra min coachingpraksis, som 
jeg håber kan sætte en stor fed streg under, at 
vi ikke behøver vente.

Øvelse - Tænk over: 
· Hvor mange kender du, derville sige, at de 
 er fuldt udtilfredse med deres liv? 
· Hvor mange kender du, somer mellem-
 tilfredse? 
· Hvor mange kender du, somer rigtig 
 ulykkelige?

Med disse ord fra et menneske, jeg holder af, 
håber jeg, at du er klar til at tage sagen i egen 
hånd og handle. Og som en af mine coaches 
sagde til mig engang: ”Risiker det! Det er det 
værd.” .

Vent ikke på et wake-up call! 

For nogle år siden havde jeg en klient, Erik, 
som meget pludseligt fandt ud af, at han 
havde en hjernesvulst. Lægerne lovede ham 
et halvt år, ikke mere. Der var ikke noget, de 
kunne gøre. Beskeden ramte Erik og hans 
familie hårdt. Han var egentlig begyndt i et 
coachingforløb hos mig, fordi han gerne ville 
have mere tid til familielivet og var blevet 
i tvivl om, hvor meget lyst han havde til at 
forsætte sit stressede arbejde som chef i en 
bank. Men sygdommen og tidsfristen på et 
halvt år ændrede ved alt. Tvivlen om hvad han 
ville med sit job forsvandt, og han følte ikke 
længere, at han havde brug for hjælp til at 
finde ud af, hvad han ville: Han ville være sam-
men med sine børn, tage til Norge og vandre, 
fortælle sin kone, at han elskede hende mere 
end noget andet hver dag, spise sundere, læse 
mere poesi, begynde at male og leve sit liv 
fuldt ud. Arbejdet og stressen kunne ryge og 
rejse, som han sagde. Det kunne vente. Men 
det kunne alle de andre ting ikke!

Det forunderlige er, at Erik lever endnu.  
Vi taler stadig sammen ind imellem, og hver 
gang siger han til mig: ”Sofia, fortæl dem, at de 
ikke skal vente! De skal ikke vente, til de får et 
wakeup call. Sig, at de skal gøre noget NU. 

Vi dør jo af livet – og det kan nemt ske, mens 
vi er ved at prøve at tage os sammen til at 
handle. Og så er det for sent.”

Læs mere om Sofia Manning på 
www.sofiamanning.com 
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SOFIA MANNING

COACHING
SOFIA M

ANNING

A S C H E H O U G

COACHING
Det handler om at stille 

de rigtige spørgsmål

„Mit  mål  med denne bog er at introducere 

læseren til coachingens verden og dens mange

muligheder. 

Derfor har jeg skrevet bogen både til dig,

der gerne vil være coach. Og til dig, der gerne

vil udvikle dig i dit liv generelt. Samtidig har

jeg også haft dig, som måske allerede er 

coach, og dig, der gerne vil være i stand til at

coache en god ven, i tankerne, mens jeg skrev.

Jeg har valgt at skrive bogen i et sprog og på

en måde, der giver dig mulighed for at udvik-

le dig selv, sideløbende med, at du eventuelt

også coacher andre. For at være en stærk 

coach må man nemlig også selv være inde i en

udvikling og proces. De bedste coaches er

dem, der også har været i stand til at skabe det

liv, de ønsker, for sig selv.“

Sofia Manning
(f. 1975) 
er master i 
psykologi og 
ph.d. stud.

Sofia Manning har de seneste år gjort sig posi-

tivt bemærket for sit talent og resultater inden

for coachingområdet. Hun har opnået stor

anerkendelse og succes såvel internationalt

som i Danmark for sin resultatorienterede

undervisning og har gennem årene afholdt

mere end 5000 coachingsessioner. Hun er

uddannet i USA og har de sidste 5 år sam-

arbejdet med førende internationale virksom-

heder inden for coaching. Sofia driver i dag

sin egen virksomhed, er foredragsholder, kur-

susleder og personlig coach for et stort antal

mennesker. Desuden er hun Lifecoach i Alt for

damernes brevkasse.

Sofia Manning er født og opvokset i Danmark. 

I dag deler Sofia og hendes amerikanske mand

tiden mellem Danmark og Californien, USA.

www.sof iamanning.com
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A S C H E H O U G – et  Egmont  for lag
www.aschehoug.dk

COACHING handler om at hjælpe dig med at finde ud af,

hvad du vil, hvad der forhindrer dig i at opnå det – og der-

næst hjælpe dig med at opnå det på en ærlig, effektiv og

sjov måde. Skal coaching forklares med en enkelt sætning,

handler det om at opdage og udnytte et menneskes fulde

potentiale. 

Mennesker, der hænger fast i deres gamle historie, indser

aldrig, at de har muligheden for at udnytte deres fulde

potentiale. De kommer aldrig til at opleve glæden og

spændingen ved at udtrykke, hvem de i virkeligheden er –

og på denne måde gøre en forskel. De undlader at gøre

noget ved deres situation, deres liv og stiller sig tilfreds

med mindre. Men alle mennesker har muligheden for at

tage ansvar og beslutte sig for, hvad de vil med deres liv. 

Hvis du læser denne bog, er du med stor sandsynlighed et

menneske, der gerne vil udforske og opleve dit eget fulde

potentiale og hjælpe andre med at gøre det samme. Og som

coach er det at hjælpe folk med at få defineret og under-

søgt, hvad deres fulde potentiale betyder for dem, en af

dine fornemmeste opgaver.
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Det handler om at stille de rigtige spørgsmål 

... og det har bogens forfatter stor erfaring 
med. Sofia Manning har de seneste år opnået 
stor anerkendelse og succes såvel internation-
alt som i Danmark for sin resultatorienterede 
undervisning. Med denne bog har hun ønsket 
at skabe en lettilgængelig indføring i princip-
perne bag coaching. Bogen henvender sig 
således både til professionelle coaches og til 
alle andre, der er interesseret i coaching som 
et redskab til selvudvikling.

Skal coaching forklares med en enkelt sæt-
ning, handler det om: “At opdage og udnytte 
et menneskes fulde potentiale”.

Mennesker, der hænger fast i deres gamle 
historie, indser aldrig, at de har muligheden for 
at udnytte deres fulde potentiale. De kommer 
aldrig til at opleve glæden og spændingen ved 
at udtrykke, hvem de i virkeligheden er - og 
på denne måde gøre en forskel. De undlader 
at gøre noget ved deres situation, deres liv og 
stiller sig tilfreds med mindre. Men alle men-
nesker har muligheden for at tage ansvar og 
beslutte sig for, hvad de vil med deres liv.

Fakta om bogen
Titel: Coaching. Det handler om at stille de 
rigtige spørgsmål
Forfatter: Sofia Manning
Omfang: 290 sider
Pris: 199 kr.

Sofia Manning er coach, kursusleder og forfat-
ter, og har de seneste år gjort sig internationalt 
bemærket med sit talent og sine fremragende 
resultater inden for både undervisning og 
coaching. Sofia er uddannet som coach i USA, 
suppleret med en mastergrad i psykologi, og 
har gennem årene afholdt mere end 5000 
coaching-sessioner. 

De sidste 5 år har hun uddannet et stort antal 
coaches og holdt kurser i USA og Europa med 
det formål at hjælpe andre mennesker med 
at udleve deres fulde potentiale, og har i den 
forbindelse samarbejdet med førende interna-
tionale virksomheder inden for coaching 
og selvudvikling.

Hun er blevet omtalt bl.a. i Børsen, og med-
virkede som coach i DR2-dokumentaren,
“Et bedre liv”. Desuden har hun udgivet bogen 
“Coaching”, og er life-coach i Alt For Damernes 
brevkasse. Sofia Manning er medstifter af fir-
maet Manning Inspire Inc., som har afdelinger i 
Californien og Danmark.
  
Sofia er født og opvokset i Danmark men rejste 
i 1999 til USA for at uddanne sig til coach hos 
Anthony Robbins - en af verdens førende 
autoriteter inden for coaching. Hun arbejdede 
efterfølgende for Anthony Robbins i 4 år og 
blev anerkendt som en af de ledende coaches 
i hans firma.

Sideløbende grundlagde Sofia Manning sit 
eget fima Manning Inspire og blev kendt for 
sine effektive, indsigtsfulde og resultatorien-
terede kurser. Hun afholder jævnligt kurser i 
USA og Europa og er coach, mentor og træner 
for et stort antal mennesker i sin hverdag.
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Af Roger Buchs

Medarbejderinddragelsen og kommunikations-
strategien i kommunesammenlægning
“Dokumentation og analyse af erfaringerne fra Bornholm”

Pr. 1. januar 2003 trådte Bornholms Regions-
kommune i funktion, den første af sin slags. De 
kommende regionskommuner træder i kraft 
1. januar 2007. Erfaringerne fra Bornholm er 
værdifulde for beslutningstagere ude i amter 
og kommuner, f.eks. politikere, kommunale 
direktører, ledere og tillidsrepræsentanter, der 
skal gennemføre sammenlægningsprocces-
serne.

Bogen kan danne et fælles arbejdsgrundlag og 
bruges som inspiration for såvel administrative 
medarbejdere som studerende.

Forfatteren har gennemført en systematisk 
analyse, der bygger på interview med beslut-
ningstagere på Bornholm: Direktører/ledere, 
politikere og tillidsrepræsententer. Analyse-
arbejdet resulterede i et speciale, der er i 
bogens anden del.

Bogen begrænses ikke til den kommunale 
verden - erfaringerne og læresætningerne fra 
Bornholm er relevante i enhver større organi-
sationsforandring i det offentlige.

“I de mange pjecer, kursustilbud, bøger og 
tilbud om konsulentbistand, som strømmer og 
vil fortsætte med at strømme i kommuner og 
amter, er der (også) en gennemgående man-
gel på systematisk inddragelse af erfarigerne 
på Bornholm. Det er netop noget af det 
tomrum, som udfyldes med bogen “Medarbe-
jderinddragelse og kommunikationsstrategi i 
kommunesammenlægning”.* 

Roger Buch
Ph.d., cand.scient.pol, lektor ved Danmarks 
Journalisthøjskole

*Uddrag af Roger Buchs anbefaling af bogen

Del 1: Centrale temaer og specifikke 
problemområder

En af de store konkrete udfordringer beslut-
ningstagerne står overfor ved planlægning 
af større udviklings- og forandringsopgaver, 
som f.eks. en kommunesammenlægning, er på 
forhånd at kunne identificere, hvor problem-
stillinger opstår, hvordan de viser sig og især, 
hvordan de kan håndteres og minimeres. 

En forandringsopgave, som de kommende 
kommunesammenlægninger, er kendetegnet 
ved, at de færreste i starten af processen helt 
præcist kan forestille sig det endelige slut-
resultat, og ej heller processen, der fører der-
hen – ikke i detaljer i hvert fald. 

Formålet med denne første del af bogen, er 
at sætte fokus på konkrete problemstillinger, 
som er udledt af erfaringerne fra sammen-
lægningsprocessen på Bornholm. Herefter 
uddybes problemstillingerne, der opstilles en 
række faktorer, som kræver opmærksomhed i 
forbindelse med området, afslutningsvist gives 
der nogle bud på løsningsforslag og gode 
råd. Der kan således med del 1 tages højde 
for en række af problemstillingerne allerede i 
planlægningsfasen, men også i implemen-
teringsfasen. 

Selvom kapitlerne er opdelt i emner med hver 
deres fokusområde og løsningsforslag, kan det 
anbefales at læse samtlige kapitler igennem, 
da flere løsningsforslag kan være relevante for 
løsningen af andre problemstillinger også, da 
temaerne er gensidigt afhængige af hinan-
den i en organisation som f.eks. en kommune 
eller et amt. Det kan tilrådes i strategierne og 
planerne der udarbejdes at tage hensyn til, 
hvor meget f.eks. kommunikation og med-
arbejderinddragelse hænger sammen. 

Del 1 af bogen er formuleret således, at ledere, 
planlæggere, medarbejderrepræsentanter, 
politikere kort sagt alle beslutningstagere kan 
få et hurtigt overblik og opnå et fælles ud-
gangspunkt for at skabe de lokale og konkrete 
løsninger, der skal til for at løse eller i hvert fald 
minimere udfordringerne mest muligt. 

For et par af temaernes vedkommende vil der 
ske en efterbehandling af al materiale og på 
den baggrund vil der ske en dybdegående 
beskrivelse og analyse af temaerne. 

På Fokus forlags hjemmeside – 
www.fokus.dk – vil resultatet af det videre 
arbejde blive annonceret løbende.

Del 2: Medarbejderinddragelsen og infor-
mationsstrategien i Bornholms kommune-
sammenlægning i perioden 29. maj – 
31. december 2002

I enhver sammenlægning er der to centrale 
omdrejningspunkter: Medarbejdernes ind-
dragelse og kommunikationen. Medarbej-
dernes medvirken og god intern kommunika-
tion er nødvendig for at få gennemført en 
omstilling. Ved at satse på en bred medvirken 
fra medarbejdernes side er det lettere at skabe 
accept for en ny strategi således at ændringen 
virkelig gennemføres. 

Forfatteren dokumenterer og analyserer
erfaringerne fra Bornholm: Hvordan og i 
hvilken udstrækning er de administrative 
medarbejdere blevet inddraget og informeret? 
Hvordan er sammenlægning af kulturer 
forløbet? Endelig, præsenterer forfatteren en 
videreudviklede implementeringsmodel.

Fakta om bogen:
Titel: Medarbejderinddragelsen og kommuni-
kationsstrategien i kommunesammenlægning
Forfatter: Lisbeth Ganderup Nielsen 
Omfang: 215 sider
Pris: 250 kr.
ISBN: 87- 987199-3-9
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Job via kaffebar

Vikar- og rekrutteringsbureauet Adecco 
forsøger sig med rekruttering på gadeplan. 
Bureauet har etableret en kaffebar, Joffee-
shop, i det indre København. Den mulighed 
har brasilianske Maria Asmussen, der er 
dansk gift, benyttet sig af. Her gennemgår 
hun sin ansættelseskontrakt som vikar hos 
Adecco med jobkonsulent Tanja Lykke

Af Vibeke L. Svansø, Erhvervsbladet

Konservativt jobmarked i opbrud
Rekruttering. Det danske jobmarked er konservativt, når 
det gælder metoder til at rekruttere medarbejdere. Men 
manglen på kvalificeret arbejdskraft tvinger både virksom-
heder, organisationer og rekrutteringsfirmaer til at bryde 
konservatismen.

 Jobopslag, cv’er, skrevne ansøgninger og 
måske en enkelt test eller to. Det har i mange 
år været de foretrukne redskaber, når virk-
somheder og jobsøgere skulle i kontakt med 
hinanden.

- Jobmarkedet er præget af konservatisme 
og vanetænkning. Manglen på arbejdskraft 
og presset fra globaliseringen betyder, at vi 
er nødt til at bryde disse barrierer ned. Ellers 
får især mindre virksomheder svært ved at 
rekruttere arbejdskraft med de kompetencer, 
der er nødvendig for at klare sig i fremtiden, 
siger udviklingskonsulent hos Dansk Handel 
og Service, Kirsten Porse.

Samme opfattelser har Nicolaj Henum, marke-
tingschef hos landets største rekrutterings- og 
vikarbureau Adecco.

- Den eneste større revolution, der er sket på 
jobmarkedet i nyere tid, er, at man er 
begyndt at udbyde og søge job på portaler på 
internettet. Men i princippet er det stadig det 
samme. Virksomhederne slår stillinger op, og 
medarbejderne søger dem. Det er alt sammen 
meget formelt og en barriere for mange job-
søgere, der måske ikke er helt sikre på, hvad de 
egentlig vil, siger Nicolaj Henum.

Jobsøgning på kaffebar
Adecco har taget konsekvensen og forsøger 
nu at finde nye veje til at komme i kontakt 
med de mere tvivlende jobsøgere.

I maj etablerede rekrutterings- og vikar-
bureauet verdens første kaffebar for job-
søgende, Joffeeshop, tæt på Nørreport Station 
i det indre København. 

Her kan jobsøgere komme ind fra gaden og få 
gode råd om job og karriere eller forespørge 
på konkrete job. Samtidig fungerer Joffeeshop 
som en helt almindelig kaffebar.

Allerede efter halvanden måned har kaffe-
baren bidraget betydeligt til Adeccos stab af 
vikarer. 

- Uden Joffeeshoppen ville vi have meget 
svært ved at skaffe den arbejdskraft, vores 
kunder efterspørger. Vi modtager dagligt 
seks til ti forespørgsler på konkrete vikarjob. 
Dertil kommer alle dem, der kommer forbi for 
at få en kop kaffe og måske et par gode råd, 
fortæller jobkonsulent hos Adecco Tanja Lykke.

Også hos arbejdsgiverorganisationen Dansk 
Handel & Service overvejer man at forsøge sig 
med café-tankegangen for at bringe især kan-
didater fra de videregående uddannelser og 
små og mellemstore virksomheder sammen 
ansigt til ansigt.

- Mindre virksomheder er alt for lidt opmærk-
somme på de udviklingsmuligheder, der ligger 
i at tage en bredere gruppe af ansøgere ind. 

Mange virksomhedsledere ser kun på deres 
egen uddannelse og baggrund og søger 
efter kandidater, der matcher dem. Men man 
er nødt til at tænke langt bredere, når man 
rekrutterer i dag, siger Kirsten Porse.

Hun opfordrer virksomhederne til at bryde 
vanetænkningen ved at lave en strategi for, 
hvordan de skaffer den arbejdskraft og de 
kompetencer, de har brug for i de kommende 
år. Tænker man rekruttering ind i en større 
sammenhæng, bliver det også lettere at tænke 
bredere, når man skal ud og finde egnede 
kandidater, mener hun.
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®

Annoncer på www.Job-Support.dk

Spar tid og penge !
Syv gode grunde til at benytte et GRATIS
rekrutterings- & annonceringsværktøj fra Job-Support Danmark®

Kombiner din stillingsannoncering hos Job-Support Danmark® med brugen af 
OHRMS® og opnå en række fordele såsom:

· din helt egen brugervenlige og vedligeholdelsesfrie jobsektion på din
 virksomhedshjemmeside

· din helt egen CV database til automatisk opsamling af uopfordrede 
 ansøgere  fra bl.a. egen hjemmeside etc.

· adgang til at kunne opsætte og tilpasse ansøgningsskemaer til enhver 
 stillingsannonce annonceret online

· egen ansøgerdatabase til automatisk opsamling af ansøgere fra egen 
 hjemmeside, Job-Support Danmark® og andre jobportaler.

· adgang til en automatiseret og individualiseret besvarelse af alle mod
 tagne ansøgere, hvilket sikrer de jobsøgende en hurtig, god og profes-
 sionel behandling

· egen ansøger- og kandidatadministration til håndtering, prioritering, 
 sortering og match af CV’er i din egen samt CV-databasen hos 
 Job-Support Danmark®

· adgang til dit eget mediebureau-modul til videredistribuering af 
 stillingsannoncer til diverse internetbaserede jobportaler samt evt. 
 bestilling af DTP forarbejde til indrykning i de trykte medier

Med OHRMS® fra Job-Support International Ltd. får du et unikt, effektivt og ikke 
mindst gratis værktøj til alle dine rekrutteringsopgaver uden at du skal gå på 
kompromis med kvalitet, service eller garanti.

For yderligere information om OHRMS® kontakt venligst din kundekonsulent 
hos Job-Support Danmark® på telefon +45 70 222 JOB (562)



Advokat Tom Bramminge Christensen 

Ret&Råd er Danmarks førende advokat-
kæde med omkring 570 medarbejdere 
heraf ca. 175 advokater på 67 kontorer 
fordelt over hele landet. 
Ret&Råd har 71 advokater, der beskæftiger 
sig med ansættelse og personaleforhold.
Alle kontorer og advokater er forbundet via 
et moderne IT-netværk.  

Ret&Råd Sekretariatet  
Fruebjergvej 3
2100 København Ø
Telefon 70 20 70 70 
E-mail: sekretariatet@ret-raad.dk

Af Advokat Tom Bramminge Christensen, Ret & Råd 

Grundregler om ansættelseskontrakten
Der er mange regler om, hvad der skal stå i en ansættelses-
kontrakt, for at den er fyldestgørende og gyldig. Derudover 
er der også en række punkter, som det er anbefalelsesvær-
digt at have med

Generelt gælder: 

· Medarbejdere, som er ansat efter 1.7.1993, 
 skal have en skriftlig kontrakt senest 
 1 måned efter, at ansættelsesforholdet er
 begyndt. 

· Medarbejdere, som er ansat før 1.7.1993, 
 skal have en skriftlig kontrakt senest 
 2 måneder efter, han eller hun har anmodet 
 om en.

Vær opmærksom på, at der gælder forskel-
lige regler, alt efter om det er en arbejder, en 
funktionær, en sælger/repræsentant eller en 
direktør, du skal ansætte. Det forslag til en 
ansættelseskontrakt, som vi har lagt frem her, 
er rettet mod ansættelse af en funktionær. 
Funktionærer er beskyttet af funktionærloven, 
og den må kontrakten ikke fravige til skade for 
funktionæren. En del oplysninger er lovp-
ligtige, og andre er anbefalelsesværdige, fordi 
de kan hindre misforståelser og dermed fore-
bygge konflikter. De lovpligtige oplysninger er: 

1. Arbejdsgivers og lønmodtagers navne og 
 adresser. 
2. Stillingsbetegnelse eller beskrivelse af 
 medarbejderens arbejds- og ansvars-
 område. 
3. Arbejdssted. I mangel af et fast arbejdssted: 
 et sted, hvor arbejdet hovedsageligt 
 udføres, oplysning om, at lønmodtageren 
 er beskæftiget på forskellige steder, samt 
 om hovedsæde eller arbejdsgiverens 
 adresse. 
4. Tiltrædelsestidspunkt og eventuelt ansæt- 
 telsesforholdets forventede varighed – det
 sidste gælder naturligvis kun for tids-
 bestemte ansættelser. 
5. Medarbejderens rettigheder med hensyn 
 til betalt ferie, herunder om der udbetales 

 løn under ferie. 
6. Opsigelsesvarsel for både medarbejder og 
 arbejdsgiver. 
7. Løn og hvornår lønnen udbetales. Herunder
 også oplysninger om personalegoder, firma-
 bil og andre løntillæg. Det kan være kurser,
 bøger, tidsskrifter af faglig interesse, telefon
 og pension. Tantieme/gratiale bør specifice-
 res, også hvordan det regnes ud. Får med-
 arbejderen firmabil, bør der stå, at denne 
 straks skal afleveres ved fratræden. Gør også
 udtrykkeligt opmærksom på, at alle skatte-
 mæssige konsekvenser af det aftalte veder-
 lag er virksomheden uvedkommende. Angiv
 en eventuel ret til fratrædelsesgodtgørelse 
 eller efterløn til arbejderen ved opsigelse 
 eller til efterlevende arvinger i tilfælde af 
 arbejderens død. 
8. Den normale daglige eller ugentlige 
 arbejdstid. 
9. Angivelse af, hvilke kollektive overens-
 komster eller aftaler, der regulerer arbejds-
 forholdet. Hvis der er tale om overens-
 komster eller aftaler, som er indgået af par-
 ter uden for virksomheden, skal det også 
 oplyses, hvem disse parter er. Skal med-
 arbejderen arbejde i udlandet, skal følgende
 oplysninger også med i kontrakten: 

· Varigheden af arbejdet, der skal udføres i 
 udlandet. Hvilken valuta, lønnen ud-
 betales i. 

· De fordele i kontanter og naturalier, der 
 måtte være forbundet med opholdet i 
 udlandet. 

· Vilkårene for lønmodtagerens tilbage-
 venden til hjemlandet. Om der er taget 
 skridt til at få udstedt de nødvendige 
 attester i forbindelse med udstatio-
 neringen.

 
10. Vi anbefaler, at man også nedfælder disse 
punkter i en ansættelseskontrakt: 

· Regler om tavshedspligt  

· Ophavsret og opfindelser 

· Regler om omkostninger til repræsenta-

 tion og lignende 

· Procedurer ved sygdom og andre person-
 aleforskrifter 

· Regler af ordensmæssig karakter for 
 virksomheden, som medarbejderen skal 
 overholde, som for eksempel anmeldelse
 af sygdom, brug af alkohol på virksom-
 heden eller lignende bør vedhæftes 
 kontrakten, da arbejdsgiveren har bevis-
 byrden for, at medarbejderen er bekendt
 med alle virksomhedens krav til ham. 

11. Andre særlige aftaler, som gør sig 
   gældende i din virksomhed. 
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Befolkningsandelen med overførsels-
indkomster uændret
De seneste år har den del af befolkningen, der 
helt eller delvist forsørges af overførsler, været 
uændret. Også i 2005 modtog 42 pct. af de 
18-66-årige en indkomsterstatning i kortere 
eller længere tid. Opgjort i helårsmodtagere er 
tallet 25 pct. af befolkningsgruppen, og dette 
er ligeledes uændret i forhold til 2004.

2,2 mio. modtog en indkomsterstattende 
ydelse
I alt modtog 2,2 mio. personer én eller flere 
indkomsterstattende ydelser gennem kortere 
eller længere tid, mens det gennemsnitlige 
antal helårsmodtagere uændret er beregnet til 
1,6 mio.

Midlertidige og varige ydelser
I forhold til 2004 er der tale om et samlet fald 
på 2,6 pct. for modtagere af midlertidige 
ydelser, mens der er en stigning på 1,8 pct. for 
modtagere af varige ydelser.

Forskydning mellem ydelserne
Antallet af arbejdsløse dagpengemodtagere 
er faldet med 32.000 personer eller 10 pct. 
i forhold til året før, mens modtagere af 
ledighedsydelse er steget med 3.000 personer 
svarende til 24 pct. Der er i alt 15.000 personer 
med ledighedsydelse, og de skal ses i sam-
menhæng med de 43.000 personer, der var i 
fleksjob i 2005. Stigningen i orlovsydelser på 
43 pct. skyldes først og fremmest en rest-
gruppe med ret til fleksibel børnepasnings-
orlov.

Forskydning på varige ydelser skyldes ny 
folkepensionslov
Forskydningerne mellem de varige ydelser 
(folke- og førtidspension samt efterløn) skal 
ses i forhold til den nye folkepensionslov af 1. 
juli 2004, hvorefter folkepensions-alderen blev 
nedsat fra 67 år til 65 år. Den lavere overgangs-
alder slår fuldt igennem i 2005.

Af Jette Person, Danmarks Statistik

Andelen på overførselsindkomst har bidt sig fast
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Antal modtagere og procentvis afvigelse i forhold til året før

Samtlige modtagere af indkomsterstattende ydelserr

Befolkningsandelen af de 18-66-årige med indkomsterstattende ydelse



Personalechef

Århus Kommune, Børn og Unge, søger ny PERSONALECHEF til tiltrædelse 1. oktober 2006 eller snarest derefter. 

Børn og Unge er en ny magistratsafdeling, fusioneret i begyndelsen af 2006. Administrationsafdelingen, Personale, 
varetager personaleadministration og personalepolitisk udvikling i relation til ca. 15.000 medarbejdere i daginstitution-
er, skoler, SFO, klubber, dagplejen, tandplejen, sundhedsplejen m.m. 

Personale vil over tid kendes som de bedste på HR-området. Blandt vores mærkesager er, at vi systematisk vil arbejde 
for at fremme et godt arbejdsmiljø, og en af vores ledetråde er, at personaleadministration skal fylde mindst muligt i en 
hverdag med børn og unge. Derfor skal Børn og Unges ledere og institutioner have hurtig og fleksibel konsulentstøtte.

Se hele stillingsopslaget på : www.Job-Support.dk  Job nr.: 45447

&
Ledige HR stillinger ? 

HR-News

www.Job-Support.dk

Få din annonce i

Annoncer på www.Job-Support.dk



   

A.P. MOLLER - MAERSK GROUP

At SvitzerWijsmuller, results and values go hand in hand. With 2,500 employees and a fleet of more than 300 vessels, we provide 
towage, salvage and related marine services in over 35 countries worldwide. To sustain our position as one of the world’s leading 
marine services companies, we encourage a culture of commitment, innovation and entrepreneurship where all employees take 
responsibility for our purpose: to provide safety and support at sea. Based on this culture we create an annual turnover of 
approx. USD 300 million. SvitzerWijsmuller is headquartered in Denmark and is part of the A.P. Moller - Maersk Group.

SENIOR HR CONSULTANT
As Consultant in Group Human Resources you will provide 
second-to-none HR advice and support to our General Managers 
and Regional HR Managers in our many organisations all over 
the world. Your main challenges are to be found within the 
following areas:

• Recruitment and selection of new employees
• All aspects of expatriation and cross posting of employees
• HR reporting
• Global Talent Management
• Training and development
• Compensation and benefits 
• Job grading
• Administrative HR tasks 
• HR IT
• Organisational analyses of companies worldwide
• HR tasks in connection with mergers and acquisitions
• Ad hoc tasks and projects

REQUIRED BACKGROUND
• A desire to build a career within Human Resources
• A passionate interest in Human Resource Management

PREFERRED EDUCATIONAL BACKGROUND
• MSc in Business Administration,
• Graduate diploma (HD) in Organisation and Management,
• Another relevant university education

There are no particular demands or preferences in terms of 
experience. The right candidate could very well be a newly 
graduate with no working experience. It could also be an HR 
professional with a few years of relevant experience. On the 
other hand, the demands are high, particular and non-negotiable 
in terms of talent, potential and sheer dedication.

As the organisational structure in SvitzerWijsmuller is dynamic, 
the precise scope, size and responsibilities of the job depend 

on the selected candidate’s skills and experiences. Likewise, the 
selected candidate will be able to influence the job in terms of 
scope, size and responsibilities based on performance in the 
job. The selected candidate will receive the necessary training 
and development to handle the many new tasks, and the job 
will provide the candidate with a state-of-the-art HR toolbox as 
virtually all HR disciplines will be covered in the position. 

The SvitzerWijsmuller Group’s corporate language is English.

CAREER DEVELOPMENT POSSIBILITIES
SvitzerWijsmuller is growing globally both through new contracts 
and acquisitions. This growth, combined with the importance 
of the position, means that the successful candidate will be 
offered significant professional and personal development 
opportunities. The intention is that the successful candidate will 
spend 2-3 years in the position as HR Consultant in Group Human 
Resources. Hereafter, the candidate will have ample career 
opportunities elsewhere in the SvitzerWijsmuller Group as well 
as in the A.P. Moller - Maersk Group.

APPLICATION DEADLINE
8th of August 2006. Please apply online. Alternatively, please 
send your application in writing, marked “HR Consultant, 
Group Human Resources”, including CV, to SvitzerWijsmuller 
A/S, Pakhus 48, Sundkaj 9, 2100 Copenhagen Ø., att.: Group 
Human Resources. E-mail: hr@svitzerwijsmuller.com. 

Please state the media in which you read the job advert.

FURTHER INFORMATION
Information about the SvitzerWijsmuller Group can be found 
at www.svitzerwijsmuller.com. For further information about 
the position, please contact Director, Group Human Resources, 
David Mørkeberg on +45 3919 3950 or +45 4044 4032.

www.svitzerwijsmuller.com



Søger du også elever?   Ring:  70 222 JOB (562)

Din nøgle til succes

Carlson Wagonlit Travel søger elever i hele landet.
Carlson Wagonlit Travel er verdens førende erhvervsrejsebureau med mere end 3.000 afdelinger i 150 lande. I Danmark
beskæftiger vi 235 medarbejdere og er med en årlig omsætning på ca. 1,5 mia. kr. markedsledende inden for erhvervsrejser,
og det vil vi gerne fortsat være. Derfor søger vi netop nu branchens bedste elever til vores rejsebureauer i København, Århus
og Billund, samt til vores økonomiafdeling. Vores mission er at vores elever skal blive Danmarks dygtigste
rejsebureaumedarbejdere – og derfor har vi i uddannelsesforløbet lagt stor vægt på respekten for både personlig og faglig
udvikling. Det er vores mål at kunne tilbyde fastansættelse efter endt elevuddannelse.

Du vil som elev blive tilknyttet et af vores rejsebureauer eller vores økonomiafdeling på vores hovedkontor i Imperial i
København. Du vil undervejs i elevforløbet komme rundt i de forskellige funktioner såsom: lufthavn, implant-kontorer,
handling/billetudstedelse, salg og marketing m.m. Uddannelsen er 2 årig og sker i samarbejde med Handelsskolens
Rejselivsuddannelse (inkl. 10 ugers skolegang). Du starter din uddannelse den 1. august 2006.

Udover at have bestået HHX eller lignende, er du en positiv og udadvendt person med masser af
gå-på-mod. Du behersker dansk og engelsk, mundtligt såvel som skriftligt. Du ser en udfordring i at
sælge, samt yde en profesionel service hver gang, ligesom du kan holde humøret højt selv i
stressede situationer.

Har dette vakt din interesse så send din ansøgning sammen med dit CV til
Carlson Wagonlit Travel, Human Resources, Vester Farimagsgade 7, 2., 1606 København V,
eller pr. mail til igraham@carlsonwagonlit.dk.

Du bedes mærke din ansøgning ”Elev06” samt hvor du ønsker at være elev
(KBH, AAR, BLL, Økonomiafdelingen)

Yderligere oplysninger kan fås hos Inge Graham tlf.: 3363 7767.

Ansøgningsfrist: 30. april 2006. Vi glæder os meget til at høre fra dig.

Ansøgningsfrist 12. april ‘06Ansøgningsfrist 12. april ‘06

Hos AO kan elevtiden blive starten på din fremtidige karriere...
AO er en dynamisk og udviklingsorienteret han-
delsvirksomhed med ca. 800 medarbejdere. Vi er
landsdækkende inden for VVS, EL, VA og Værktøj.
Kunne du tænke dig at blive en af vores nye han-
delselever?

Kan du li' at have kundekontakt, og er du som per-
son glad, udadvendt og positiv, så kunne du være
en af vores nye elever. Vi tilbyder et spændende
uddannelsesforløb i en uformel virksomhed, hvor vi
konstant sætter nye tiltag i gang for vore kunder.

Som udgangspunkt gennemgår du en basisuddan-
nelse, og alt efter netop din interesse vil du få
mulighed for at specialisere dig i et eller flere af
vores produktområder – VVS, EL, VA og  Værktøj.

Uddannelsen veksler mellem intern undervisning i
virksomheden, skolegang på Mommark Handels-
kostskole, praktik hos vore kunder samt en
hverdag på et servicecenter. Uddannelsens
primære fokus er rettet mod salg, men du vil sam-
tidig komme til at beskæftige dig med bl.a. indkøb,
marketing, lager og logistik.

Vi søger 25 nye handelselever pr. 15. august 2006
i Ålborg, Herning, Holstebro, Århus, Horsens,

Esbjerg, Fredericia, Kolding, Aabenraa, Odense,
Helsingør, Hillerød, Holbæk, Roskilde, Slagelse,
Nykøbing F samt Storkøbenhavn.

Vi forventer, at du har en HG2, HHX, HF eller stu-
dentereksamen. Hvis du er HF'er eller student,
skal du ha' bestået HGS.

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at
kontakte uddannelseskonsulent Charlotte Toft på
telefon 7028 0097.

Ansøgningsfrist er den 12. april 2006!

Send din ansøgning med kopi af eksamensbevis
eller terminskarakterer mærket ”Handelselev”samt
det geografiske område, du er interesseret i, til:

Brødrene A & O Johansen A/S
Rørvang 3, 2620 Albertslund
- eller pr. mail til Charlotte Toft cht@ao.dk


