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Kort presentation

• Mitt namn

• Inom vilket område/bransch finns mitt 

nästa jobb?

• En av mina starka sidor 

Ge exempel på en av dina starka sidor yrkesmässigt! 



Hur uppfattas jag & 

hur vill jag uppfattas?



Intervjuer

Ansökningshandlingar

Sociala medier

Hur kan jag marknadsföra mig vid….. 



Röd tråd i kommunikationen

Skapa en röd tråd i din kommunikation från första 

kontakten, ansökan, intervju, tester, möte med 

kund samt den bild du förmedlar i sociala medier 

(Facebook, Linkedin etc). 

30-sekunders regeln

Telefon     Ansökan     Intervju     Tester     Möte med kund

Sociala Medier

Facebook                          Linkedin 



Reklambyråmetoden

Stärk bilden av dig 

själv & skapa stor 

skillnad för 

mottagarens 

perception av dig 

som professionell 

ekonom

Din självkänsla speglar mottagarens perception



Reklambyråmetoden 
– är du en Colgate eller Pepsodent…..

• skapa en upplevelse

• var kärnfull

• var tydlig med vad du kan tillföra 

• 30 sekunder att fånga rekryterarens intresse

• nyckelord arbetsgivaren använder sig av

• bocka av de kriterier de söker i din ansökan



Din säljpitch

• Pitch eng. ("kast", "försök"), 

en kort presentation av en idé till en potentiell 

kund. Speciellt inom reklambranschen.

• Mötena varar så kort tid som 

ett par minuter. Då gäller det 

att idén är väldigt kortfattad

• Säljpitch = Hisspresentation

What’s in it for me?

Jag heter xxx och 

xxxxxx…..



Skapa din SÄLJPITCH

dvs din ”Hisspresentation” för att 

väcka intresse vid rekryteringar

1. Skriv ner din Hisspresentation (max 5 meningar) 
EXEMPEL: 

Mitt namn är Catharina Sjögren och jag har över 15 års erfarenhet som 

marknads- & produktchef. Har arbetat i olika branscher, bla telecom och 

detaljhandeln. 

Lång erfarenhet av personalansvar och medverkan i ledningsgrupp. 

Är civilekonom med examen från Lunds universitet, ICF certifierad 

ledarskapscoach. 

Jag vill arbeta som marknadschef inom FMCG & detaljhandeln.

2. Ge varandra feedback & träna på din presentation 

(Bi-kupa)



Nätverkande

- Var? (mingel, nätverk, föreläsningar, vänner, 

familj, fester, barnens nätverk, sport etc) 

- När? (alltid)     - Hur? (xls-lista)

- Hur ska du gå tillväga för att skapa rätt 

nätverk och väcka intresse? 

- Hur får du mottagaren att lyssna på dig och bli 

intresserad av just din erfarenhet och 

personlighet?



Verktygslåda 
behöver dina verktyg slipas?

• Sökvägar

• Att ringa på en annons

• CV & Personligt Brev

• Uppföljning av din ansökan

• Intervjuträning



Vad är det bästa du tar med 

dig från idag?



Du har chansen att få 

1 kostnadsfri coaching session

Lägg ditt visitkort 

Karriärscoaching – för att slipa dina verktyg 

Vinnaren meddelas i maj !

0704-444152

catharina@coacheffect.se

www.coacheffect.se

mailto:catharina@coacheffect.se

