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Typiske spørgsmål til jobsamtalen 

Personligt 

• Fortæl os lidt om dig selv. 

• Hvad har fået dig til at søge job i vores virksomhed? 

• Hvorfor søger du lige præcis det her job? 

• Hvad er dine personlige stærke sider? 

• Fortæl mig lidt om dine udviklingsområder. 

• Hvordan arbejder du under pres? 

• Hvordan kan dine omgivelser se og mærke på dig at du er presset? 

• Hvordan oplever du at modtage kritik fra andre? 

• Hvilken rolle har du typisk i gruppesammenhæng? 

• Hvad kendetegner din måde at arbejde på? 

• Hvordan arbejder du bedst? 

• Hvad motiverer dig? / Hvad er din drivkraft i arbejdet? 

• Hvordan kan/skal din kommende leder motivere dig? 

• Hvordan motiverer du dig selv? 

• Hvordan reagerer du, hvis du er demotiveret? 

• Hvis du f.eks. er demotiveret, hvordan sætter du dig ud over dette? 

• Hvordan ser du på personlig udvikling? 

• Hvordan sikrer din leder sig, den bedste udvikling af dig? 

• Hvordan vil du beskrive dig selv som type/medarbejder/kollega? 

• Hvilke personlige egenskaber sætter du pris på? 

• Hvad regner du med at jobbet vil give dig på det personlige plan? 

• Hvad laver du i din fritid? 

• Hvad er vigtigst for dig, hvis du skal have en god arbejdsdag? 

Fagligt 

• Hvorfor synes du, denne stilling ville passe dig? 

• Hvad er det bedste resultat, du har opnået i din karriere? 

• Hvilke opgaver og ansvarsområder havde du i dit sidste job? 

• Fortæl om de opgaver du i tidligere job/studiejob har haft succes med. 

• Hvilke kvalifikationer har du, der er afgørende for jobbet? 

• Hvor ser du dig selv om 1-2 år? 

• Hvor ser du dig selv om 5-10 år? 

• Hvilke forventninger har du til din kommende leder? 
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• Hvad synes du er mindst interessant at lave? 

• Hvad synes du er mest interessant at lave? 

• Hvilke personer bryder du dig ikke om at arbejde sammen med? 

• Hvad tror du er afgørende for en persons succes i en virksomhed? 

• Hvad tror du bliver det letteste i dette job? 

• Hvad tror du bliver det sværeste i dette job? 

• Hvordan vil du holde din faglighed á jour? 

• Hvilke beslutninger er i dine øjne de vanskeligste at træffe? 

• Hvorfor er du den rette medarbejder til jobbet? 

• Hvordan har du det med overarbejde? 

• Hvad kan udfordre dig? 

• Hvilke kvaliteter værdsætter du hos din leder? 

• Hvad prioriterer du højest i dit kommende job? 

• Hvorfor søger du nye udfordringer? 

• Hvordan har du det med rutine opgaver? 

• Hvordan håndtere du arbejdsopgaver, der ikke har din store interesse? 

• Hvad lærte du mest af dit tidligere job, som du vil kunne gøre brug af i denne stilling? 

• Hvad har du af forventninger til socialt engagement på arbejdspladsen?  

• Hvad har du gjort for at udvikle dig selv, de sidste fem år?  

• Hvad er vigtigst for dig fremadrettet?  

• Hvilken holdning har du til at arbejde hjemmefra?  

• Hvordan sikrer du at du prioriterer dine arbejdsopgaver?  

• Hvordan sikrer du at du overholder deadlines?  

• Hvilke elementer i vores stillingsopslag fangede mest din interesse?  

• Hvad regner du med at det vil give dig på det faglige plan?  

• Hvad er dine succeskriterier?  

• Hvad er dine fagligt stærke sider?  

• Hvad forstår du ved et godt samarbejde?  

• På hvilke områder skal en evt. kommende chef være særligt opmærksom på at støtte dig?  

 

Uddannelse 

• Hvilket udbytte har du fået af din uddannelse?  

• Hvor er du udlært?  

• Hvorfor har du valgt denne studieretning?  

• Har du haft studiejob?  
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• Har du deltaget i andre aktiviteter sideløbende med dit studie?  

• Hvordan havde du det med, at gå til eksamen?  

• Hvilke fag tiltalte dig mest?  

• Hvordan mener du, dit studie har relevans for netop dette job?  

• Hvad er dine fremtidige uddannelsesplaner?  

 

Andet 

• Hvad forventer du at få i løn?  

• Har du søgt andre stillinger?  

• Hvad får vi, hvis vi ansætter dig? / Fortæl mig hvorfor vi skulle ansætte dig. / Hvorfor er du 

den rette person til jobbet?  

• Hvornår ville du kunne tiltræde stillingen?  

• Hvad kender du til vores virksomhed?  

• Hvad tror du, dine referencer vil sige om dig?  

• Fortæl mig hvorfor vi skulle ansætte dig.  

• Hvad kan få dig til at sige op?  

• Er der noget vi ikke har spurgt dig om, som vi burde?  

• Er der noget du føler du ikke har haft mulighed for at fortælle os?  

• Har du noget du vil spørge os om?  

 


