
Mine ABC - Jobspor 

 

Navn:                           Cpr.:              Dato: 
 

 

MIT MÅL er, at jeg hurtigst muligt vender tilbage til ordinær beskæftigelse eller uddannelse. 
 
MIN STRATEGI: 
Overvej, om du 

- har de nødvendige kvalifikationer og erhvervsfaring for at kunne søge job inden for 
området, eller  

- har behov for nye kvalifikationer fra f.eks. kurser eller virksomhedspraktik for at blive en 
endnu bedre kandidat til jobbet, eller 

- skal have hjælp til at få lavet et skarpt CV og en god jobansøgning, så arbejdsgiveren får 
øje på dig og 

 
Overvej også, om der er gode jobmuligheder – tjek på www.arbejdsmarkedsbalancen.dk  
 
 

A-job 
 

– Mit foretrukne job, som jeg 
er kvalificeret til, og hvor der 
er gode jobmuligheder: 
 

Mit Spor 
 
________________________________________________ 
 
________________________________________________ 
 
Stillingsbetegnelse: ________________________________ 
 
________________________________________________ 
 
 

  

B-job  
 
– et godt og acceptabelt job, 
som jeg er kvalificeret til, og 
hvor der er gode 
jobmuligheder: 
 

Mit Spor 
 
________________________________________________ 
 
________________________________________________ 
 
Stillingsbetegnelse: ________________________________ 
 
________________________________________________ 
 
 

C-job 
 
– et job, hvor jeg her og nu 
kan komme i job og blive 
afmeldt som jobsøgende: 
 

Mit Spor 
 
________________________________________________ 
 
________________________________________________ 
 
Stillingsbetegnelse: ________________________________ 
 
________________________________________________ 
 
 

 
 
 
 Hvorfor anvende ABC jobspor? 

• Den kan hjælpe dig til at afklare i hvilken jobretning, du vil gå 

• Den kan være med til at motivere dig til at tænke over nye brancher, jobområder og jobfunktioner, 
som kan matche din profil 

• Den kan give dig en målrettet og realistisk strategi for din jobsøgning  

• Den åbner op for nye muligheder  

 
 

 

http://www.arbejdsmarkedsbalancen.dk/


Eksempel: 

A-job 
 
– mit foretrukne job, som jeg 
er kvalificeret til, og hvor der 
er gode jobmuligheder: 
 

Mit Spor 
 
Bygge og anlæg 
________________________________________________ 
 
Stillingsbetegnelser: _____________________________________________ 
operatør bygge/anlæg, specialarbejder byggeri 
________________________________________________ 
 
Rejsemontør, bygge og anlæg, stillads opstiller. 
 

B-job  
 
– et godt og acceptabelt job, 
som jeg er kvalificeret til, og 
hvor der er gode 
jobmuligheder: 
 

Mit Spor 
 
Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri og dyrepleje 
_________________________________________ 
Stillingsbetegnelser:  
________________________________________________ 
Specialarbejder – grønne områder, anlægsgartner, gartneri,  
_________________________________ 
 
produktion, landbrugsmedhjælper (mark) 
_________________________________ 
 

C-job 
 
– et job, hvor jeg her og nu 
kan komme i job og blive 
afmeldt som jobsøgende: 
 

Mit Spor 
 
Undervisning og vejledning 
_______________________________________________ 
 
Stillingsbetegnelse: 
________________________________________________ 
 
Underviser på fagskoler, øvrig undervisning. 
____________________________________________ 
 
________________________________________________ 
 
 

 

 

Til inspiration kan du overveje: 

• Hvordan vil du planlægge din indsats for at nå dit mål? 

• Hvad er indholdet i de jobfunktioner, du gerne vil arbejde med? 

• Hvilke brancher/virksomheder er interessante for dig?  

• Hvilke geografiske områder er relevante for dig? 

• Hvordan kan du anvende dit netværk? 

• Hvad er realistisk i forhold til børnepasning? 

• Er der særlige krav inden for et jobområde i forhold til arbejdstider – f.eks. morgen, aften og nat, som 
du ikke kan honorere? 

 

Inspiration indenfor brancher: 

Overordnede jobspor/brancher: https://www.ug.dk/job/job-fordelt-paa-

erhvervsomraader  

 

https://www.ug.dk/job/job-fordelt-paa-erhvervsomraader
https://www.ug.dk/job/job-fordelt-paa-erhvervsomraader

