
KARRIERE 
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. 

 

Klassiske emner 
 

 KARRIEREVEJE (Karrierespor identificeres: Leder, funktionær, 

iværksætter, andet. Karrierestrategi lægges.) 

 CV, ANSØGNING, FØLGEBREVE  

 NETVÆRK (50 % af alle jobs slås ikke op offentligt. Hvordan finder du 

dem?) 

 JOBINTERVIEW TRÆNING : Elevatorpitch, Lederens spørgsmål & dine, 

Lønforhandlinger, mv. 

Alle forløb aftales individuelt, og jeg henviser gerne til referencer. 

 

Fortrolighed: Det, der bliver sagt, kommer ikke videre.  

BIRGIT O’SULLIVAN    
FIND VEJEN I DIN 

LIVS- & KARRIERELABYRINT  

Kronprinsessegade 40, 3 - 1306 Kbh. K. 

M +45 5122 1979  
  birgit@osullivan.dk 

  www.osullivan.dk 

HVORFOR BIRGIT O’SULLIVAN? 

 Utallige livs– og karrieresamtaler 

 13 år i det private (bl.a. HR-chef) 

 Evner at skabe et tillidsfuldt og for-
troligt rum for leder og kandidater 
takket være 8 år som præst 

 Løbende testcertificeringer 

 Uddannelser & Medlem: M.Theol., 

HR, CBS bestyrelsesuddannelse & DI 

 Forfatter Jobjagt, Gads Forlag 2020 

 

HVAD KOSTER DET? 

 Pr. time kr. 1000,- . Du får min bog 

Jobjagt ved første møde 

 Klippekort: 10 timer for kr. 9000,- 

 PersonProfil: 2 tests,  testsamtale & 

rapport koster kr. 6.500  

Alle priser er ex. moms.  

» Efter bare en enkelt samtale med Birgit 

blev der vendt godt op o gned på mine karri-
eredrømme. Hun har et arsenal af konkrete 

forslag til videreudvikling og altid eksempler 
på forbilleder… og skrækeksempler! 

 
Egil Kolind 

Korleder, Roskilde Domkirke 

» Birgit was the single most helpful person to 

discuss my career direction with. She “got 
me” immediately, understanding my 

strengths and needs without me needing me 
to explain a lot. She ingeniously saw potenti-

al new avenues and good fits that I had not 
considered before, leaving me hopeful for 

finding my path. She provided overall feed-
back and considerations at an abstract high-

er level for strategy, but at the same time 
added actionable down-to-earth concrete 

suggestions that were invaluable. Thank you 

for our inspiring and supportive discussions.  
 

Associate Professor Miriam Gensowski 
Department of Economics 
University of Copenhagen 
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