Karrieresparring
Sæt dig i førersædet af din karriere
Nye øjne på sagen, drømmejobbet findes. Altså dit drømmejob.
» Er du kørt fast i jobbet?
» Eller er du ikke kommet i gang med din karriere?
» Eller har du altid drømt om at skifte spor?
Jeg kommer ikke med svarene. Jeg stiller spørgsmål og udfordrer. Jeg
skubber lidt til dine komfortzoner (fast løn, kollegerne, rutiner, …), hvis det
er det, der er behov for.
Altså, du får hjælp til at finde retning, energi, vilje og tro på drømmejobbet.
For du sætter dig i førersædet af din karriere.

Hvad koster det?
PersonProfil: kr. 6.500. ex. moms og direkte omkostninger (Tests)
Øvrige: Pr. time: kr. 1.000 eks. moms. Klippekort: 10 timer for 9 timers pris.

Next step…
Du er velkommen til at ringe eller skrive til mig for at arrangere et møde, få
mere information eller få besvaret spørgsmål.

Testimonial
» Som til enhver anden begivenhed, hvor jeg skal præstere, havde jeg sommerfugle i maven, da jeg stod i døren. Karriererådgivning er ikke ligefrem en
hverdagsbegivenhed for mig, og man ved jo aldrig.
Men sommerfuglene forsvandt i takt med at Birgit O’Sullivan nænsomt, fokuseret og målrettet gik i gang med sit interview… jeg følte mig på en og samme tid
holdt i hånden og skubbet ud på dybt vand. Undervejs blev jeg guidet til at reflektere over mit nuværende arbejdsliv, styrker og svagheder… men også udfordret
og provokeret på at lytte til mine inderste drømme for, hvad jeg ønsker at
arbejde med.
På forunderlig vis stod jeg efter 1½ time tilbage med en klar fornemmelse af
hvilken vej, der for mig er den rigtige at gå. Således opløftet og afklaret – nu
mangler bare eksekveringen. Tak.”
Mellemleder med 50+ medarbejdere

Birgit O’Sullivan
Kronprinsessegade 40, 3 – 1306 Kbh. K.
birgit@osullivan.dk
+45 5122 1979

KLASSISKE EMNER VED KARRIERESPARING
» PERSONPROFIL: En personprofil er en kombination af flere elementer: Færdigheds- og Persontest
samt samtale med afsæt i testene. Formålet er, at
du bliver bevidst om dine foretrukne el. typiske
måder at handle, tænke og reagere på, så du bliver
bedre til at håndtere situationer og forstå, hvordan
omgivelserne opfatter dig.
» CV, ANSØGNING, FØLGEBREVE
Layout & den røde tråd
Flere CV’er – det kan give god mening
» KARRIEREVEJE
Karrierespor identificeres: Leder,
funktionær, iværksætter, andet.
Karrierestrategi lægges.
» NETVÆRK
Ca. 50 % af alle stillinger slås ikke op
offentligt. Hvordan finder du dem?
» JOBINTERVIEW TRÆNING
3-min. pitch
Typiske spørgsmål fra lederen
Hvad kan du spørge om?
Løndrøftelser
Alle forløb aftales individuelt.
Jeg henviser gerne til referencer.
Fortrolighed: Det, der bliver sagt, kommer ikke
videre.

