FÅ STRUKTUR PÅ SAMTALEN
OM JOBØNSKER OG MULIGHEDER
Det er ikke ligegyldigt, hvordan du strukturerer samtalen om jobønsker og muligheder. Og du skal forklare, hvorfor du tager de
forskellige emner op, som du gør.
Hvis du begynder samtalen om jobønsker og muligheder med at spørge til ønskejobbet, risikerer du at tænde op under nogle
forhåbninger, som kan være svære at få ned på jorden igen. For måske er det, der kan lade sig gøre i jeres lokalområde slet ikke
noget, som matcher nydanskerens ambitioner.
Sagsbehandler: ”Hvor vil du gerne i praktik?”
Flygtning: ”Jeg vil rigtig gerne være guldsmed?”
Sagsbehandler: ”Ja okay, det kan ikke lade sig gøre. Hvad siger du til en produktionshal?”

Uddrag af samtale med flygtning

Tag tingene i den rigtige rækkefølge
Samtalen om jobønsker og muligheder skal altså have den rette struktur. Du skal tage tøjlerne og styre, i hvilken rækkefølge de
emner, I kommer omkring, skal tages. Med struktur på samtalen kan du undgå forvirring og skuffelse hos nydanskeren.

Strukturen på din samtale
Indledning
Sæt rammen: Du skal hurtigst muligt finde et job, så du kan forsørge dig selv og din familie. Som ny i landet kan du få rådgivning og økonomisk hjælp, indtil du har fundet et job.
Det betyder, at du i første omgang kan være nødt til tage et job i en helt anden branche, end du har drømt om, eller hvor du
har erfaringer fra.
Formålet med samtalen i dag er at lægge en plan for din vej til det første job
Vi skal igennem disse tre emner:
1. Kan du selv finde job?
2. Hurtigst mulige vej til job.
3. Hvad vil du gerne arbejde med på lang sigt?
Husk altid den gode ramme om samtalen og sørg for, at forståelsen er i hus. Bed nydanskeren om at uddybe sine svar, og
inviter til uddybende spørgsmål. Opsummer konklusionerne undervejs, og bed om, at nydanskeren genfortæller samtalen med
egne ord.
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FÅ STRUKTUR PÅ SAMTALEN
OM JOBØNSKER OG MULIGHEDER

1. Kan du selv finde job?
Sæt rammen: Det bedste er, at du selv kan finde et job, så det skal vi begynde med at tale om.
Hjælpespørgsmål:
• Ved du, hvordan man søger job i Danmark?
• Ved du, hvor du kan søge job?
• Har du nogen, der kan hjælpe dig med at søge job.

2. Hurtigst mulige vej til job.
Sæt rammen: Nu skal vi tale om, hvordan du hurtigst muligt kommer i job. Som sagsbehandler er det min opgave at rådgive
dig om, hvordan du hurtigst muligt får et job.
Måske har du en drøm om at arbejde med noget helt andet, men i første omgang har vi fokus på hurtigste vej til job og selvforsørgelse. I vores lokalområde er der gode chancer for job inden for branche X og Y.
Hjælpespørgsmål:
• Har du nogen erfaring inden for branche X og Y?
• Har du en uddannelse, som er relevant for branche X og Y?
• Hvilken af disse brancher finder du mest interessant?
• Hvad har du arbejdet med i dit hjemland?

3. Hvad vil du gerne arbejde med på lang sigt?
Sæt rammen: Vi skal også tale om, hvordan du kan komme videre fra det første job, og hvordan du kan forfølge din langsigtede
drøm.
Hjælpespørgsmål:
• Nu har vi talt om job i branche X. Hvor vil du gerne hen derfra?
• Hvad tænker du om, hvordan du kan komme i den retning?
• Ved du, hvad det kræver at få job som Z i Danmark?
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