KARRIERESKIFTE

DET SK AL DU VIDE

Er glæden ved at tage på arbejde væk? Har
hverdagen forandret sig, så arbejdstiderne ikke
længere passer? Eller drømmer du ganske enkelt
bare om nye veje? I denne e-bog guider vi dig,
der står overfor eller overvejer et karriereskifte,
med at få den nye karrieredrøm på plads, så du
trygt kan springe ud i din nye fremtid.

VELKOMMEN
Tager man et kig rundt på det danske arbejdsmarked,

Med et karriereskifte kommer dog også mange valg

går det hurtigt op for en, at der over de seneste år

og fravalg, udfordringer og muligheder. I denne e-bog

er sket mange ændringer. Den mest tydelige foran-

ser vi nærmere på dem alle, så du bliver rustet bedst

dring er, at nye jobtyper er dukket op, mens andre

muligt til at kaste dig over din nye karrieredrøm.

er forsvundet. Og faktisk går udviklingen lige nu
så stærkt, at hver tredje elev, som startede i første

God læselyst – og god karrierejagt.

klasse sommeren 2016, ifølge World Economic
Forum vil komme ud i et job, som ikke findes endnu.
Et andet særligt kendetegn for arbejdsmarkedet i dag

Jeanette Hänel
Redaktør
Ofir Jobguide

er en stigende form for “troløshed” i arbejdsstyrken,
som medfører, at det er ganske usædvanligt, at ansatte når at fejre 25-års jubilæum, og at mange af os
end ikke arbejder i samme type job i 25 år.
Karriereskift er således i langt højere grad blevet en
mulighed, som danskere overvejer, og også noget
som mange af os foretager en eller flere gange i
løbet af vores arbejdsliv.
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SPØRG DIG SELV
“Når først du finder et job, du elsker,
kommer du aldrig til at arbejde igen.”

din hånd, har vi dog lige et par spørgsmål, som vi vil

Sætningen kender du måske, men gælder påstan-

Vi kan nemlig alle sammen for en stund blive trætte

den, som den indebærer, for dit arbejdsliv? Sagt

af vores job, men det er ikke sikkert, at det er ens-

med andre ord: Har du fundet et job, som gør dig så

betydende med, at du skal smide din nuværende

glad, at dit arbejde føles som en leg?

karriere efter den første og bedste skraldespand,

anbefale, at du stiller dig selv.

du møder på din vej. Måske kræver en ændring af
Måske er det netop manglen på denne følelse, som

situationen ikke en helt så drastisk handling.

er årsagen til, at du nu sidder med hovedet i en
e-bog om karriereskifte. Måske er dit arbejde blevet

Overvej lige følgende spørgsmål

en sur pligt, som hver dag trækker endnu et par
tænder ud, og måske drømmer du om, at timerne på

 Er der særlige omstændigheder, som gør sig

arbejdet skal gå med en beskæftigelse, som giver

gældende lige nu, som gør, at du er træt af dit

dig mere – glæde, begejstring, faglige udfordringer,

job? Er din daglige leder på orlov, og er vikaren en

hvad som helst.

pestilens? Er din kollega på barsel, og har afdelingen ikke fået en erstatning, som kan hjælpe med at

Inden du stormer hovedkulds ind på chefens kontor

slæbe læsset? Eller har du bare ekstraordinært travlt

med din underskrevne opsigelse resolut fremstrakt i

på hjemmefronten, og er du derfor lige nu ekstra tap-
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pet på overskudskontoen? Hvis årsagen til, at du er

 Hvad skal du kunne? Inden du skifter branche,

træt af dit job, er midlertidig, er et karriereskifte må-

er det også en god idé at overveje, om et skifte

ske ikke den rigtige løsning – måske skal du give det

vil kræve, at du tilegner dig nye kompetencer. For

tid og vurdere situationen igen om et par måneder?

eksempel om du skal tage en helt ny uddannelse,
om du skal opgradere dine nuværende kompetencer

 Er der elementer i dit arbejde, som du godt

med kurser, eller om du skal tage efteruddannelse,

kan lide? Og er der mulighed for, at lige præcis den

inden du kan lande det nye drømmejob. I den sam-

del kommer til at fylde mere i din hverdagen? Er der

menhæng er det også en god idé at overveje, om

det, vil det måske være en bedre løsning for dig at

din økonomi kan hænge sammen, hvis du vælger at

forsøge at få den del gennemført frem for at sige op

skifte spor fra ‘ansat’ til ‘studerende’.

og forsøge dig med helt nye veje.
Sidder du – efter disse overvejelser er gjort – stadig
 Hvad kan du? Inden du beslutter dig for at skifte

tilbage med en følelse af, at et karriereskifte vil være

job, bør du overveje, hvad du kan. Lav en liste eller

det rigtige for dig, så er din skiftedrøm måske ikke

opdatér dit CV, så det kommer til at stå helt klart for

helt galt afmarcheret.

dig, hvad du kan. På den måde får du også mulighed
for at danne dig et overblik over, hvilke nye retninger
dine kompetencer kan tage dig i.
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6 KLASSISKE TEGN
Har du alligevel brug for flere det-er-den-rigtige-beslutning-hak på din liste, så prøv at
se, hvor mange af de her seks klassiske tegn på, at det virkelig er tid til at skifte spor og
sige farvel til den nuværende beskæftigelse, du kan nikke genkendende til. De er skrevet
af Jorg Stegemann, headhunter og gæsteblogger på det amerikanske erhvervsmagasin
Forbes, og de kan hjælpe dig med at få situationen afklaret endnu mere.

1

Du har fuldført jobcyklussen

Det er forskelligt fra job til job og fra person til per-

Ifølge Jorg Stegemann gennemgår vi typisk

son, hvor lang tid hver fase varer, men én ting er

syv faser, når vi er i et job, nemlig:

ifølge Jorg Stegemann sikkert: Når vi har gennemgået alle faser, og vi står tilbage med en følelse af

 Honeymoonfasen – hvor alt er fryd og gammen.

simpelthen ikke at orke vores job, så er det på høje

 Realitetsfasen – hvor vi indser, hvordan

tid at skifte.

jobbet og opnår solide resultater.

2

 Spørgsmålstegnsfasen – hvor vi ikke bare gør,

bliver ved med at lære nyt og holder sig attraktiv

tingene i virkeligheden hænger sammen.
 Læringsfasen – hvor vi får styr på tingenes gang.
 Resultatsfasen – hvor vi mestrer

som der forventes, men stiller spørgsmål til tingene.

Du mangler forandring
og udvikling
Det er ifølge Jorg Stegemann vigtigt, at man

sørger for, at opgaverne i jobbet ændrer sig, så man
for arbejdsmarkedet. Er der ikke forandringer og

 Demotivationsfasen – hvor vi ikke

mulighed for udvikling i dit job, er det helt naturligt at

længere brænder for tingene og resultaterne.

skifte efter tre til fem år, det er nemlig “levetiden” for

 Udbrændtfasen – hvor vi ikke længere

et typisk job, hvis man vil undgå at gro fast.

orker vores job.
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3

meget skriftlig feedback, kan det ifølge Jorg Stege-

5

mann være et tegn på, at et ufrivilligt karriereskifte er

længere periode, er det måske tid til at overveje at

på vej. Får du den fornemmelse, er det en god idé

søge væk.

Din chef ændrer adfærd
Begynder din chef at give udtryk for utilfredshed med dit arbejde, eller får du ekstra

I laver ikke overskud
Har din virksomhed lige lavet minus i halvårsregnskabet, er det måske nok for tidligt

at gå i panik. Men har I ikke leveret overskud i en

at begynde at søge nyt arbejde, så du ikke ender i

Din branche er i opbrud

6

Sælger du telefaxmaskiner, er det på høje

dagen, er det måske ikke stedet for dig. Ifølge Jorg

tid at skifte spor – lige om lidt (hvis ikke al-

Stegemann skal vi være motiverede i vores job, hvis

lerede) er dit job nemlig en saga blot, og du vil blive

vi skal være lykkelige i det. Og hvis ikke vi er motive-

tvunget til at skifte spor, om du vil det eller ej.

rede, skal vi søge nyt.

arbejdsløshedsland. Det vil ifølge Jorg Stegemann
nemlig altid være nemmere at få et nyt job, imens du
stadig har et andet.

4
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ET 7. TEGN

Selvom det ikke er på Jorg Stegemanns liste, er der faktisk endnu et “tegn” – et syvende tegn – som kan være afgørende for, at
du skal skifte karriere. Og faktisk er det nok det tegn, som er det
allermest uomtvistelige af dem alle. Det er nemlig det tegn, som
du ikke kan komme udenom. Tegnet ‘nødvendighed’.

Det nødvendige karriereskifte
Typisk vil det nødvendige karriereskifte være karakteriseret ved, at det ikke er
noget, du har valgt hundrede procent frivilligt. I stedet er der en ekstern faktor,
som har medført, at du er nødt til at skifte.
Du kan være blevet ramt af en arbejdsskade, som har efterladt dig ude af stand
til at klare den fysiske belastning i din hidtidige beskæftigelse, du kan have fået
børn og derfor have fået svært ved få et skema med for eksempel nattevagter
til at hænge sammen med hverdagslivet, du kan være blevet eneforsørger og
derfor have brug for mere fleksible arbejdstider, eller du kan have været udsat
for noget helt fjerde, som har gjort et karriereskifte nødvendigt.
Hvad du kan gøre, hvis det nødvendige karriereskifte er aktuelt for dig, kan du
blive klogere på i kapitlet om revalidering.
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ERFARINGSOVERFØRSEL
Når din beslutning om at skifte karriere lig-

overblik over, hvad man egentlig kan, og hvor

 Hvis du ved, hvad du vil, så læg i stedet ud

ger fast, er noget af det første, du skal gøre,

og hvordan det kan bruges. Derfor er det en

med at lave en liste over hvilke behov, der er

at danne dig et overblik over, hvilke erfarin-

god idé at strukturere arbejdet for sig selv.

i det nye arbejde, og forbind dine brugbare
erfaringer til din nye drømmekarriere.

ger og hvilken viden du kan tage med fra
din gamle beskæftigelse til din nye – altså

Følg nedenstående trin – tal eventuelt med folk

hvad du kan bruge i det job, du drømmer

i dit netværk – og få styr på dine erfaringer, og

om at lande.

hvor de kan bruges.

Overvej, hvad der kan overføres og anvendes i

 Inddel dit tidligere arbejde i discipliner. Har

din nye drømmebranche, og hvad du kan læg-

du i dit arbejde for eksempel haft med både

ge bag dig. Din nye viden kan du bruge, når du

salg, marketing og hjemmeside at gøre, så

sender ansøgninger og skal udpensle, hvorfor

sørg for at få det hele med.

 Administration
 Afrapportering
 Forhandling

de gerne vil have dig i deres team (selvom du
kommer fra noget helt andet).

Eksempler på erfaringer
som ofte kan bruges i flere
brancher:

 Noter dig, hvad du har arbejdet med inden for

 Implementering

hver disciplin. Nogle af dem, for eksempel kun-

 Kundekontakt

Samtidig kan kortlægningen af egne kompe-

dekontakt, vil kunne gå igen på din liste, men

tencer også gøre det klart for dig, hvad du

det er ikke af betydning her – det handler om at

mangler af erfaring, viden eller uddannelse, og

få et så detaljeret billede som muligt af, hvad du

dermed også hvad du skal have tilegnet dig,

har af erfaringer, som kan tages med videre.

før du kan begynde at sende ansøgninger og

 Kundepleje
 Ledelse
 Oplæring og træning
 Projektledelse

 Hvis du ikke ved, hvad du vil skifte til, så

 Planlægning

læg ud med at udvælge de kompetencer, som

 Redigering

How to

du helst vil arbejde med. Det kan pege dig i

 Salg

‘Erfaringsoverførsel’ kan være overraskende

retning af, hvor din interesse i forhold til et nyt

svær – det er ikke altid lige til at danne sig et

job ligger.

 Strukturering

forhåbentlig blive kaldt til samtale.
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VÆR OPMÆRKSOM PÅ
Du kommer til at skulle være fleksibel – både i forhold til status
i jobbet, jobbets beliggenhed og løn. Chefstillingen med den
højeste løn i favoritbyen bliver med al sandsynlighed ikke den
første stilling, du lander i din nye branche.
Væbn dig med tålmodighed, skru en lille smule ned for forventningerne,
og indstil dig på, at et karriereskifte kræver arbejdsomhed og tid.
I stedet for kun at have det endelige mål for øje, så læg ud med at formulere
positive delmål, så du hele tiden føler, at du bevæger dig i den rigtige
retning. Husk, at du starter fra (nærmest) nul, og du derfor muligvis skal
acceptere, at du i en periode skal arbejde frivilligt, arbejde deltid, gå ned
i løn, tage vikarjob, arbejde i weekender eller om aftenen. Det kan alt
sammen være den rigtige måde for dig at samle erfaring og komme ind på
den helt rigtige vej og din plan for fremtiden.
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FREELANCE
Ifølge Ekspertvalg.dk vælger de fleste freelancevejen, fordi
de drømmer om at være deres egen chef. Det gælder faktisk
for 69 pct. af freelancere. Derudover er det passionen (64
pct.) og friheden i den frie arbejdsplads (60 pct.), der driver
freelancere frem i deres freelancekarriere.
Vælger du at gå freelancevejen, bliver du såkaldt selvstændig
arbejdstager og dermed automatisk din egen chef. Du tilbyder din
arbejdskraft – f.eks. foredrag, koncerter, webdesign eller tekstforfatning – og du bliver hyret til specifikke opgaver af forskellige
virksomheder.

Du kan vælge at gå freelance på to
forskellige måder – som lønmodtager eller
som selvstændig:
Lønmodtager
Som lønmodtagende freelancer har du en fast arbejdsgiver og en ansættelseskontrakt. I denne konstellation
vil du være underlagt arbejdsgiverens ledelse, og du kan
f.eks. være kontraktmæssigt forhindret i at arbejde for
konkurrenter.
Selvstændig
Som selvstændig freelancer driver du din egen virksomhed. Dermed er det også dig selv, der sørger for at skaffe dine kunder, og du har mulighed for at arbejde for flere
forskellige af slagsen, du bestemmer selv hvor meget,
og til hvilken pris, du vil sælge dine ydelser.
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Du skal som selvstændig være opmærksom på, at du typisk vil
få udbetalt hele dit honorar, og derfor selv skal sørge for at registrere din indkomst til SKAT (b-indkomst og arbejdsmarkedsbidrag).

Gode råd til freelanceopstart:
 Specialiser dig, så dine kunder nemt kan finde ud af,
hvad du kan (og hvad du ikke kan). Du vil helst levere

SKAT har en app, som kan hentes i App Store eller i Google

en vare, der er god – på den måde får du kunder til at
komme igen.

Play, som kan hjælpe dig med at beregne, hvor meget du skal
 Hold gang i og udvid dit netværk. Du ved aldrig, hvor

lægge til side.

din næste kunde kommer fra, men netværket er et godt

Der er både fordele og ulemper ved at være freelancer (særligt
hvis du er selvstændig). Du ved for eksempel sjældent, hvor meget du vil komme til at tjene de forskellige måneder, og derfor er
det vigtigt, at du sætter penge til side i de måneder, hvor der er
overskud på indkomstsiden. Så har du råd til ferier, sygeperioder
eller måneder med færre opgaver.
HUSK! Hvis du tjener mere end 50.000 kr. om året på dit
freelanceforetagende skal du registrere din virksomhed hos
erhvervsstyrelsen. Du kan vente med at registrere dig, men
det er ikke nødvendigvis fordelagtigt. For eksempel kan du ikke
trække moms fra på dine investeringer, før du er registreret.
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sted at starte (se netværk).
 Hold styr på økonomien. Husk at sætte penge til side
til SKAT og moms. Og bevar overblikket, så du ikke pludselig står i en situation, hvor du ikke kan få økonomien til
at løbe rundt – lav en oversigt over, hvor meget du som
minimum skal tjene; for at tingene hænger sammen.
 Sælg dig selv. Der er aldrig en chance, du ikke skal
tage, når det kommer til at sælge dig selv til potentielle
kunder. I hvert fald ikke i opstarten. Gør opmærksom
på, at din virksomhed eksisterer, og at du er 'open for business'. Meld dig også gerne ind i relevante grupper og
fora, hvor der kunne være interesse for dine ydelser.
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INTERNT
				KARRIERESKIFTE
Det er værd at notere sig, at det kan være nemmere at skifte
karriere internt i en virksomhed, end det er at søge væk
og starte en karriere op i en ny branche et nyt sted.
Den erfaring og viden, du har samlet i løbet af årene i din nuværende
stilling, kan du tage med til en ny afdeling, hvor det kan betyde, at du
er bedre klædt på til at klare opgaverne dér.
Undersøg derfor, om dine karrieredrømme kan opfyldes dér, hvor du
er nu, og gå eventuelt til ledelsen og fortæl om dine drømme. Ofte vil
ledelse gerne holde på gode medarbejdere, og derfor vil de – hvis du
er sådan én – også være mere tilbøjelige til at hjælpe dig på vej.
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IVÆRKSÆTTERDRØMME
Er årsagen til, at du står over for et karriereskifte,
at du har fået en god idé, som du simpelthen ikke
kan lade ligge, så er iværksættervejen din nye
retning.
Hos Virk Startvækst kan du få hjælp til alt fra idé,
opstart og etablering til financiering, støttekroner,
momsregler og vækst.
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KARRIERECOACHING
Din karriereskifteproces kan blive en lille smule
lettere, hvis du vælger at få hjælp til den.

Du kan finde en karrierecoach hos bl.a.:
 Karrierecoach.dk

Hyr en karrierecoach og få råd og vejledning i processen
samt hjælp til at afklare, hvad du vil, hvor det er muligt,
hvilke kompetencer du skal tilegne dig, for at det bliver
muligt, og hvordan du kan gøre det.
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 GoMentor
 Lederne
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KOMMUNIKATION

AF KARRIERESKIFTE
Hvornår man skal fortælle andre, at man

til medarbejdere. Samtidig risikerer du også, at

planlægger at skifte karriere, afhænger af hvem

stemningen mellem dig og chefen bliver dårlig,

‘den anden’ er. En ægtefælle vil selvfølgelig

hvilket ikke er konstruktivt for nogen af parterne.

sagtens kunne vide det tidligt i processen –
allerede når overvejelserne sætter ind – mens

Dog skal det samtidig siges, at de fleste chefer

den nuværende chef nok er en af de sidste, der

værdsætter ærlighed. Så hvis din chef ved, at dine

skal have besked.

ambitioner er højere, end hvad dette job kommer
til at kunne tilbyde dig, så er det okay, at du giver

Som udgangspunkt fraråder Djøf, at man fortæller

udtryk for fremtidsdrømme, som skal opfyldes

chefen, at man er gået i gang med at søge andre

andetsteds – måske kan din chef endda være en

veje. Det er jo ikke til at vide, hvornår den rette

god sparringspartner, som kan hjælpe dig med at få

mulighed melder sig, og ved chefen, at du er på

mest muligt ud af din tid i dit nuværende job.

vej væk, bliver det nok ikke dig, der får de mest
interessante eller langsigtede arbejdsopgaver. Og
det bliver nok heller ikke dig, som virksomheden
investerer i, hvis der bliver mulighed for
efteruddannelse, eller hvis der skal siges farvel
Ofir.dk
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KONKURRENCEKLAUSULER
Er du underlagt en konkurrence-

 Den træder i kraft, hvis du selv siger op,

 Den træder i kraft, hvis du selv siger op,

klausul i din kontrakt, skal du være

eller hvis virksomheden opsiger dig på grund

eller hvis virksomheden opsiger dig på grund

af forhold ved dig, for eksempel upassende

af forhold ved dig.

opmærksom på, at du i en periode
efter din fratrædelse ikke må arbejde
for eller starte i en konkurrerende
virksomhed – der er ingen regler for
øvre tidsgrænser i klausuler, men
typisk gælder de i seks måneder eller
et år, og en sjælden gang i to år.

opførsel.
OBS! Hvis du bliver opsagt, fordi din stilling
 Gælder din konkurrenceklausul i maksimalt

nedlægges, eller du bliver opsagt efter et kort

seks måneder, kompenseres du med 40 pct.

ansættelsesforhold, frafalder konkurrence-

af din løn på fratrædelsestidspunktet. Gælder

klausulen automatisk (ligegyldigt i hvilken

den i mere end seks måneder og maksimalt i

periode den er indgået).

12 måneder, skal kompensationen udgøre 60
pct. af lønnen på fratrædelsestidspunktet.

For konkurrenceklausuler, som er
indgået efter 1. januar 2016, gælder:
 Den er gyldig, hvis den er indgået skriftligt

Hvis du overtræder klausulen
Du er forpligtet til at betale en erstatning til

For konkurrenceklausuler, som

virksomheden for dennes tab. Dog skal virk-

er indgået i perioden 15. juni

somheden bevise tabet og dokumentere, hvor

1999 til 1. januar 2016, gælder:

stort det er.

 Den er gyldig, hvis den er indgået

Udover erstatningen kan der stå et beløb i

skriftligt (i kontrakten eller bilag hertil).

din kontrakt, som du yderligere skal betale –

(i kontrakten eller bilag hertil).
 Det skal fremgå, at du bliver kompenseret
i overensstemmelse med ansættelsesklausulloven.

uafhængigt af, om virksomheden har lidt tab
 Det skal fremgå af aftalen, at du får en

eller ej.

kompensation på minimum 50 pct. af din
 Den kan kun indgås, hvis du tiltræder en

månedsløn på fratrædelsestidspunktet, som

Du kan få hjælp af Ledernes juridiske konsu-

særligt betroet stilling – for eksempel en stil-

er den minimumskompensation, der er fastsat

lenter, hvis du har spørgsmål eller er i tvivl.

ling med adgang til virksomhedens fortrolige

i funktionærloven.

oplysninger.

Ofir.dk

–
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–
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LØNTILSKUD
Mangler der punkter på CV’et, før det bliver muligt for dig at lande
det nye drømmejob, kan en løntilskudsstilling være en vej ind.

Overvej altid om løntilskudsstillingen:

hjælp i første omgang tilbydes ledige, som er

(dagpenge eller kontanthjælp). Mens du i det

 tager dig i den rigtige retning i forhold til

tilknyttet jobcentret.

private er berettiget løn- og ansættelsesforhold, som følger den gældende overenskomst

dine karrieredrømme, eller om du skal lede
efter en anden mulighed?

Tal med konsulenten om karrieredrømme og

på området. Arbejdsgiveren betaler dog ikke

lav en profil, der passer til disse på jobnet.dk.

hele beløbet, da denne modtager et tilskud til
din løn på 75,09 kr. pr. time.

 kan føre til en fastansættelse?
Du kan komme i løntilskud i det private eller
Job med løntilskud slås ofte op på jobnet.dk,

det offentlige.

OBS! Dit lokale jobcenter skal godkende løntilskudspladsen og den ledige. Det er vigtigt,

men du kan også få hjælp på det lokale jobcenter til at finde et løntilskudsjob. Du skal dog selv

I det offentlige kan du højst få en løn, der

at ansættelsen ikke starter, før jobcentret

tage kontakt til en jobkonsulent, da denne

svarer til dit individuelle forsørgelsesniveau

skriftligt har godkendt løntilskudspladsen.

Ofir.dk

–

K ARRIERESKIFTE

–
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MENTORORDNING
Føler du behov for støtte og vejledning i dit
karriereskifte, kan en mentor være en mulighed for dig.

En mentor er en person, som har den nødvendige

mentor – typisk en coach, psykolog, psykoterapeut,

viden og erfaring om den branche, du vil skifte til.

karrierekonsulent eller lignende.

Dermed kan en mentor være mange forskellige
personer. Det eneste “krav” er, at denne kan og vil

En professionel mentorordning kan du lære mere

hjælpe dig i den – for dig – rigtige retning.

om hos bl.a. GoMentor, House of Innovation eller
Dansk Iværksætterforening.

Det kan altså være en person, som du kender personligt eller fagligt, som kan hjælpe dig med råd og

Du kan desuden – hvis du har særlige behov –

vejledning eller ind i sit netværk, det kan være en

få hjælp til at få en mentorordning via dit lokale

person, der arbejder i den virksomhed eller branche,

jobcenter. Her tilpasses ordningen den enkelte bor-

som du drømmer om (typisk en person du kontakter

ger og har altid et arbejdsmarkedsrettet sigte.

på egen hånd), eller det kan være en professionel

Ofir.dk

–
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–
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MÅL
I forbindelse med et karriereskifte er det essentielt
at få afklaret og fastlagt mål, så du hele tiden er
bevidst om dem og har for øje, om du bevæger dig
i den rigtige retning.

Typiske delmål (som dog også kan
være det overordnede mål) kan være:
 Bedre titel - og dermed bedre mulighed for personlig
udvikling, mere ansvar og bedre løn.

Hvad skal der til for, at du kan nå det endelige mål?
Hvilke delmål skal du have på plads?

 Mere magt - og dermed mere indflydelse på
beslutninger, mere frihed i arbejdet eller
mere respekt fra kollegaer.
 Højere løn - og dermed større råderum
i privatsfæren og større økonomisk frihed.
Er du i tvivl om, hvad dine delmål skal være,
eller hvordan du skal nå dem, kan du få hjælp
hos en karriererådgiver eller en mentor
(se karrierecoaching, se mentorordning).

Ofir.dk

–
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–
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NETVÆRK
Flere forskellige undersøgelser peger på, at ca. hver tredje person

Dit netværk kan være:

får nyt job gennem netværket – andre peger på, at tallet
ligger helt oppe omkring 80 pct.

 Familie

Om det ene eller andet gælder, så er én ting sikker:

 Venners venner

Netværk er vigtigt, når vi skaffer os selv nyt arbejde.
Derfor er netværket også en stor og afgørende del af et karriereskifte,
og noget som du skal have aktiveret i din skifteproces.
Personer i dit netværk – et led eller flere ude – kan sidde med lige præcis

 Venner
 Kollegaer
 Tidligere kollegaer
 P
 ersoner du har mødt i foreninger,
bestyrelser og lignende
 Naboer
 Osv.

det job, som du drømmer om, på hænderne, eller de kan ligge inde med

Du kan endda aktivt arbejde på at udvide dit

det råd, som bliver afgørende for din rejse mod en ny branche.

netværk. For eksempel ved at melde dig ind
i grupper på LinkedIn, som er relateret til den

Selvom du ikke tænker, at du har et stort netværk, har du det garanteret
alligevel. Det handler om at turde tage kontakt til det – også til personer
i det, som er lidt længere væk end din nærmeste omgangskreds.

Ofir.dk
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branche, du drømmer om, eller ved at melde
dig ind i professionelle organisationer, som
har et fokus, der er relevant for dig.

s. 24

OPSIGELSESPERIODE
Din opsigelsesperiode definerer den periode, der går, fra du indleverer din
opsigelse til dit fratrædelsestidspunkt, og er afhængig af dit ansættelsesforhold.
Den vil enten være fastlagt i din overenskomst, være afgjort af funktionærloven,
hvis du er funktionær, eller stå defineret i din kontrakt.

Som funktionær har
du for eksempel:
 1 måneds varsel, når du
har været ansat i 0 til 5 måneder
 3 måneders varsel, når du har været
ansat i 6 måneder til 2 år og 9 måneder
 4 måneders varsel, når du har
været ansat i 3 år til 5 år og 8 måneder
 5 måneders varsel, når du har
været ansat i 6 år til 8 år og 7 måneder
 6 måneders varsel, når du
har været ansat i 9 år og derover

Ofir.dk
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Arbejdsgiver kan vælge at

modtage din løn til sædvanlig tid, og at du

fritstille eller suspendere dig.

beholder retten til dine goder, for eksempel fri

Hvis du bliver suspenderet, betyder det, at du

telefon og bil, i perioden.

ikke skal møde dagligt på arbejde, men at du
skal stå til rådighed for at udføre arbejdsopga-

Du skal dog være opmærksom på, at en frit-

ver i din opsigelsesperiode. Det kaldes med et

stilling er det samme som en varsling om, at

andet ord at være ‘rådighedsforpligtet’.

ferie anses for afholdt i videst muligt omfang
i opsigelsesperioden, hvilket vil sige, at du

Bliver du syg under din suspendering, skal du

også får din feriegodtgørelse udbetalt.

derfor sygemelde dig på samme vis som normalt. Du kan desuden bliver pålagt at afholde
ferie under din suspendering, dog kun efter de
gældende varslingsregler.
En fritstilling betyder, at du ikke skal møde
på arbejde i din opsigelsesperiode, at du vil

Regler, råd og retningslinjer
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PENSION
Når du skifter arbejdsplads eller branche, skal du

lice, som er en præmiefri forsikring. Med en fripolice

være opmærksom på, om din nye arbejdsgiver

bliver pensioner og forsikringer beregnet ud fra den

har samme pensionsselskab som din tidligere.

værdi, der er sparet op, hvilket betyder, at de bliver

Det er en god idé at overføre dit indestående til

sat ned eller helt bortfalder.

det nye selskab, da din opsparing ellers ikke vil
vokse, men kun stå og eventuelt skrumpe pga.

Hvis du bliver selvstændig

diverse gebyrer. Vær dog opmærksom på, når du

Du kan i langt de fleste tilfælde vælge at fortsætte

samler din pension ét sted, at der også kan være

den pensionsordning, du har, hvis du fratræder en

dyre gebyrer i forbindelse med overførslen.

stilling. Du bør dog være opmærksom på, at dine vilkår kan ændre sig, når du viderefører din forsikring.

Samtidig skal du også være opmærksom på, om du

Kontakt dit pensionsselskab for at få nærmere oplys-

er forsikret igennem din pensionsordning, og om du

ninger om konsekvenserne ved dit karriereskifte.

kan fortsætte med samme ordning, hvis du bliver
tilknyttet et andet pensionsselskab.
Vælger du at lade din pension stå, men stopper du
indbetalingen, bliver din ordning ændret til en fripo-

Ofir.dk
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–
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REVALIDERING
Revalidering er en erhvervsrettet støtte fra

Derudover er der en række helt grundlæggen-

Ældre personer kan have svært ved at tilegne

kommunen til uddannelse eller optræning

de krav, du skal opfylde, for at kunne få støtte:

sig ny viden.

omskoling til et andet erhverv. Eller, hvis

 Du skal have begrænsninger

 Uddannelse: I vurderingen indgår, hvilket

du har erhvervserfaring, ofte støtte til

i arbejdsevnen.

uddannelsesniveau du har, og hvilke job du

inden for et arbejdsområde eller egentlig

med din uddannelse kan varetage. Uddannel-

virksomhedspraktik hos en privat eller
offentlig arbejdsgiver.
Grundtanken med revalidering er at forbedre

 Der skal være en realistisk mulighed

sesniveauet giver også et billede af rimelighe-

for, at revalidering kan føre til hel

den i at forlange omskoling/revalidering.

eller delvis selvforsørgelse.
 Tilknytning til arbejdsmarkedet: En god

muligheden for, at borgere med begrænset
 Der må ikke være andre tilbud, der

og stabil tilknytning til arbejdsmarkedet kan

kan hjælpe dig med at få en tilknytning til

betyde, at du med din erhvervserfaring har

Det er altså til for dig, der af den ene eller

arbejdsmarkedet. For eksempel et tilbud om

lettere ved at blive omskolet/revalideret.

anden årsag står midt i et nødvendigt karrie-

ordinær uddannelse, virksomhedspraktik

reskifte (se Det nødvendige karriereskifte).

eller job med løntilskud.

Før du kan gå i gang med din egentlige revali-

Desuden er der særlige aspekter, som

gennemføre en uddannelse eller omskoling til

dering, skal du sammen med en sagsbehand-

også er afgørende for din revalidering:

et andet erhverv.

arbejdsevne kan blive selvforsørgende.

 Sprog: Har du svært ved det danske sprog,
kan det betyde, at du kan have svært ved at

ler fra kommunen udarbejde en jobplan, som
beskriver, hvilken type arbejde du sigter mod,

 Alder: Det har stor betydning, om du er

planlagte initiativer samt en tidsplan.

ung eller ældre. Der vil være højere krav til en
ung person om omskoling til et andet erhverv.

Ofir.dk
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SELVSTÆNDIG
Hvis en af de ting, der tiltaler dig ved et karriereskifte, er tanken
om at være selvstændig, er der ting, du skal være opmærksom på.

 Det er krævende at være iværksætter, og der er en lang
række krav, som du skal leve op til (se iværksætterdrømme).
 Du skal selv skaffe dine kunder, styre din økonomi og sørge for, at der
bliver indbetalt til for eksempel SKAT (se Selvstændig i kapitlet freelance).
 Du skal selv finansiere ferie og eventuel sygdom.
 Du står selv for at sikre, at der bliver
sat penge til side til pension (se pension).
Men samtidig får du også frihed til at bestemme selv – og den slags kan
være svært at finde på en arbejdsplads, hvor du ikke selv er chefen.

Ofir.dk
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TAB AF ERHVERVSEVNE
Hvis dit karriereskifte skyldes tab af erhvervsevne, skal
du være opmærksom på, at der, hvis det skønnes, at du
har mistet minimum 15 pct. af din evne til at skaffe
dig en indtægt, kan udbetales erstatning. Det hjælper
Erstatningsnævnet dig med.
Erstatningen bliver udbetalt som et engangsbeløb, og størrelsen
afhænger af, hvor stor erhvervsevnetabet er i procent samt årslønnen
i året forud for din skade og din alder på skadetidspunktet
Du kan få hjælp til at komme tilbage til arbejdsmarkedet
(i en anden og mere egnet funktion) via din kommune (se revalidering).
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UDDANNELSE
Når du vælger at kaste dig ud i en ny karrieredrøm, er det en
god idé at overveje, om der er efterspørgsel for enden af vejen.
Altså om du rent faktisk kan få arbejde, når du har tilegnet dig
de nødvendige egenskaber, som det kræver, hvis man vil begå
sig i branchen.

Sådan griber du det an
I Danmark har du heldigvis rigtig mange muligheder for
at uddanne dig på ny eller bare som ældre, og præcis
hvad der er relevant for netop dig, afhænger af din
baggrund og din situation.

I 2030 vil Danmark for eksempel ifølge en rapport udarbejdet af
regeringen stå i en situation, hvor vi mangler 19.000 IT-specialister
– hvilket må siges at være en sjat. Og derfor kunne det måske være
en idé at overveje, om ikke IT skulle have en plads på undervisningsplanen på den uddannelse, som du vælger at kaste dig over.
Men, når det er sagt, handler det i sidste ende om interesser og evner, så husk også at tage det med i dine overvejelser.

Ofir.dk
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Måske har du allerede uddannelse eller erfaring, som du
drømmer om at bygge videre på. Eller måske startede
du oprindeligt med at arbejde lige efter grundskolen og
drømmer nu om at gå videre med din første egentlige
uddannelse.
På Uddannelsesguiden kan du få overblik over dine
muligheder, finde ud af hvilke veje, der fører hvorhen og
blive inspireret i din valgproces.
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ØKONOMI
Man kan ikke komme uden om, at et karri-

 Tal med din bank om, om du i en periode –

Størrelsen af dit fribeløb afhænger af, om du

ereskifte ofte vil have betydning for øko-

for eksempel en periode, hvor du skal være

den pågældende måned får SU, har fravalgt

nomien. I en periode vil du måske skulle

studerende – kan sætte afbetalingen af lån

SU eller ikke er under uddannelse. Når du

arbejde deltid, forsørge dig gennem flere

(for eksempel boliglån) på pause.

regner dit fribeløb ud, skal du derfor finde ud
af, hvilket fribeløb du har i hver enkelt måned.

korte vikariater eller studere (og dermed
ikke have timer nok i døgnet til at sikre

Skal du have en periode som studerende?

samme indkomst, som du havde tidligere).

Vær opmærksom på, at der er regler for, hvor

Forhøjelse af fribeløb

meget du må tjene som studerende, hvis du

Der er omstændigheder, som gør, at dit fri-

samtidig får SU.

beløb kan forhøjes. Det gælder for eksempel

 Skab dig et overblik over dine udgifter.

hvis du har børn under 18 år, modtager visse
 Find ud af, hvad du som minimum skal

Det beløb, du må tjene ved siden af din SU,

have af indkomst, for at du kan få tingene til at

hedder 'fribeløb'. Det regnes ud på årsbasis

løbe rundt.

(fra januar til december), og tjener du mere

legater eller gør forsvarstjeneste i udlandet.

end dit fribeløb foreskriver, skal du betale en
del af din SU og dit eventuelle SU-lån tilbage.
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Satser for fribeløb 2016

 Højeste fribeløb:

 Laveste fribeløb:

til SU, fordi du ikke er under uddannelse, ikke har

7.559 kr. pr. måned – måneder hvor du får SU på en
ungdomsuddannelse.

36.336 kr. pr. måned – måneder hvor du ikke har ret
flere SU-klip og samtidig ikke modtager slutlån, får
anden offentlig støtte, endnu ikke er fyldt 18 år eller
går på en uddannelse, der ikke er godkendt til SU.

11.922 kr. pr. måned – måneder hvor du får SU
(også dobbeltklip og slutlån) på en videregående

Og måneder hvor du vælger slutlån fra eller ikke har

uddannelse.

søgt om slutlån, er under uddannelse som forsker ef-

 Mellemste fribeløb:

er ligestillet med danske statsborgere eller gennem-

ter kandidatniveau, ikke er dansk statsborger og ikke

18.878 kr. pr. måned – måneder hvor du er indskrevet på et uddannelsessted og vælger SU fra eller
ikke har søgt SU (fordi du har orlov fra uddannelsen,
du er i lønnet praktik, eller du er erklæret studieinaktiv).
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går perioder med praktik, der ikke giver ret til SU.
Forhøjelse af fribeløb
Hvis du har børn under 18 år, stiger dit fribeløb med
27.303 kr. om året pr. barn
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OM OFIR JOBGUIDE
Ofir Jobguide guider alle jobinteresserede
– nyuddannede, nyledige, personer med
behov for luftforandring og mange flere
– hele vejen til drømmejobbet.
Læs med på Ofir Jobguide, hvor du finder flere
interessante e-bøger, infografikker og artikler
med masser af gode råd og vejledning om alt fra
jobsøgning og ansøgning til samtale og ansættelse.
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KILDER
Borger.dk

Erstatningsnævnet

NetværksMester

SU.dk

Dansk Iværksætterforening

GoMentor

Skandia

Sundhed.dk

Det Faglige Hus

House of Innovation

Styrelsen for Arbejdsmarked

Teknisk Landsforbund

og Rekruttering
Ekspertvalg.dk
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LiveCareer

Uddannelsesguiden.dk
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www.ofir.dk/jobguide
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