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...når du gerne vil vinde jobkampen.          

 
Alle anvisninger og instruktioner i denne bog er baseret på praktiske erfaringer.

Som professionel ”headhunter” har forfatteren varetaget utallige udvælgelsesforløb for de mest
forskelligartede virksomheder.

Hans erfaringer fra de mange forløb er krystalklare. Hvis du som ansøger gør som alle de andre ansøgere, får
du med stor sikkerhed samme resultat som alle de andre: AFSLAG.

Uanset dine solide kvalifikationer og gode jobresultater. Som ansøger formåede du åbenbart ikke at skabe
interesse om dine kvalifikationer og din person.

 
Denne bog instruerer dig i, hvordan du:

overhaler de øvrige ansøgere
individualiserer din ansøgning efter jobbets krav

følger op på din ansøgning inden første samtalerunde
forbereder dig til samtalen og gennemfører den med pondus og logik

bringer dig i fokus efter samtalen
distancerer dig fra de øvrige ansøgere

og meget, meget mere.
 

At gøre din ansøgningsstrategi logisk anderledes er afgørende for din jobsøgningssucces.
Benyt derfor alle anvisningerne slavisk, hvis du vil VINDE.

 HUSK! ALT ER AFPRØVET I PRAKSIS – DET FUNGERER!
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