Plej dit netværk …
… eller ”Vejen til et nyt job”
I slutningen af august 2001 fik jeg ”prikket”. Efter
næsten 15 års ansættelse var det en overraskelse af de
helt store - en ubehagelig overraskelse.
Jeg følte selv, at jeg havde udfyldt mit job godt og
grundigt - jeg ”brændte” for jobbet - og jeg havde hele
tiden forsøgt at være på forkant med udviklingen,
lovgivningen etc.
Efter en tid med bearbejdelser og analyser af min
situation - min dåbsattest er af ”model 1945” begyndte jeg at se fremad, begyndte at planlægge det
”at få et nyt job”. I sig selv var det et fuldtidsjob!

Mit gode gamle netværk har i den grad hjulpet mig - uden
jeg vidste det.
Først med det
afgørende
vink, dernæst
med at omtale mig og mine kvalifikationer (både de
positive og de knap så positive).

”… omtal aldrig dit gamle job/firma negativ. Nøjes med at
give udtryk for, at du ikke forstår … . Du har stadig noget
af dit netværk her, og hjælpen kan være nær!”

Umiddelbar efter ”prikket” udarbejdede jeg
mit CV. Mit CV blev indlagt i et antal ”jobbanker” (på
Internettet). Jeg kontaktede min organisation (IDA), og
havde stor udbytte af en drøftelse med organisationens
virksomhedskonsulent. Her var der gode råd at hente og
virksomhedskonsulenten udarbejdede min ”typeprofil”.
Jeg blev rådet til at udarbejdede min kompetenceprofil.
Og frem for alt fik jeg afpudset min selvtillid og
motivation til at søge et nyt job.

Jeg tror også, at min aktive ”ledighed” har gavnet mig jeg har meget klar signaleret, at jeg har været aktiv på
mange fronter, mens jeg søgte job.
Min konklusion er rettet mod både dem der er i job og
dem der søger job.

Det næste trin i min strategiplan var at søge job - dels
efter annoncer, dels uopfordrede. Jeg tilmeldte mig endda
et freelancebureau. Samtidig udarbejdede jeg et par
”salgsbrochure” om min selv - målrettet mod firma’er og
organisationer - med oplysninger om, hvad jeg var god til.
- Og så fik min website en kraftig redigering/opdatering.
På de fleste områder følte jeg, at ”værktøjskassen” var
veludstyret. Dog var der et par ”huller”, og da jeg
vurderede at det ville øge mine jobchancer, hvis et par af
hullerne blev ”stoppet”, købte jeg nogle CD-rommer til
selvstudium og gik i gang med efteruddannelse.
Og - så var der mit netværk! Jeg brugte meget tid på at
tale med mit store netværk - dels personligt, dels pr.
telefon - ofte i omvendt rækkefølge, for telefonsamtalen
var indgangsvinklen til den personlige samtale.
Gennem tiderne har jeg skrevet en række faglige artikler
og publikationer, udviklet IT-værktøjer etc. Eksempler på
disse artikler, publikationer og IT-værktøjer havde jeg
med til samtalerne. Desuden medbragte jeg ofte resultatet
af test af ”typeprofil”.
Og minsandten! Efter kort tids ”lediggang” fik jeg et vink
fra mit netværk.
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JEG fik en ansættelsessamtale. Jeg fortalte om alt det, jeg
er god til, jeg viste mine artikler, publikationer og
eksempler på, hvordan jeg anvendte al den teori jeg
gennem årene havde tilegnet mig - og jeg fik jobbet!
Efterfølgende har jeg analyseret situationen og den proces
jeg gennemgik.
Der er helt klart sket noget med mig selv. Om jeg er
blevet et bedre menneske - ja, det må mine omgivelser
svare på, men jeg tænker mere på min fremtid og hvordan
jeg vil takle en eventuel afskedigelse igen.
Og - det allervigtigste. Jeg skal pleje mit netværk!

Jeg er uddannet som bygningsingeniør fra 1972 og har
siden dimission haft 2 job. Min ingeniøruddannelse har
jeg suppleret med HD og suppeleringsuddannelse i
Retorik, kommunikation og formidling. Derudover har
jeg deltaget i mange faglige kurser og uddannelser.
Mit seneste job var meget selvstændigt med
stor frihed og omfattende beslutningskompetence.

Nu gjaldt det bare om at holde fast i tovenden. Ikke mase
for meget på, men samtidig sikre, at jeg ikke blev glemt.
På den anden side, skulle jeg heller ikke fortælle for
mange om ”vinket”, for JEG ville gerne ha’ jobbet - og
virksomheden skulle helst ikke få den idè, at det var bedre
at annoncere efter kandidater.

Til dem der er i job: Opbyg et godt netværk og plej
netværket - du kan få brug for netværket før du aner det!!
Vær forberedt på et jobskifte og sørge for, at du har et
eller andet positiv fra dit job, du kan fremvise ved en
jobsamtale.
Til Dem der søger job: Plej dit gamle netværk, vær aktiv
og målrettet mod et nyt job, fyld og hold værktøjskassen
a’jour, tænk dig godt om i din planlægning af hvad du
skal gøre og i hvilken rækkefølge, lav eller skaf
eksempler på hvordan du arbejder, vurder markedets krav
og overvej
eventuelt at udvide
dine kompetencer, lav
en research forud for
jobsamtale og brug Internettet
aktiv. Har du ikke en
hjemmeside - så lav en (den er
god til at have eksempler på dit CV, kompetenceprofil etc.).
Og så har jeg erfaret, at det at reflektere på annoncer ikke
er så meget værd - ikke med min ”model af dåbsattesten”
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