
Glem mimringen 

Har du mistet drømmejobben? Legg det bak deg! Det finnes nye 
drømmejobber! 

Hvis du i løpet av 2008 eller 2009 har mistet drømmejobben er det 
kun en ting å gjøre ifølge faglig leder Linda Trandum Terjesen i 
Karrierehuset: 

- Rist av deg skuffelsen nå! Selve savnet etter jobben og 
arbeidsmiljøet bør du vise at du har lagt bak deg når du skal gjøre deg 
interessant for en ny arbeidsgiver. 

Hun har sett utallige eksempler på at en tøff exit fra én stilling ofte 
etterfølges av begeistring i den neste.  

- Sørg for å bruke det du fikk med deg i den forrige jobben på en faglig 
og konstruktiv måte i jobbsøkerprosessen. 

Mye dårlig 
Terjesen mener det er knyttet stor spenning til om den svake 
oppgangen i sysselsettingen er starten på en ny, langvarig vekst eller 
bare en liten svingning i forkant av et nytt fall. - Uansett tror jeg det 
fortsatt vil være en del bransjer som vil merke tilbakeslaget på 
kroppen, og spesielt i de bransjene som er avhengig av den globale 
handelen og utviklingen.  
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På bygg og anlegg, transport og logistikk vil det fortsatt være tungt å 
komme inn for nybegynnerne.  

Jeg tror også at de som jobber med dyrere industrielle produkter vil 
fortsette å oppleve nedgang, negative prisjusteringer, samt generelt 
dårligere ordretilgang. 

Dersom verdensøkonomien fortsetter å vokse, tror hun en del av 
tørken som vi har opplevd i konsulentbransjen vil avta. 

- Ellers tror jeg på en fortsatt vekst i offentlig sektor, men at det i 
2010 blir enda klarere for politikerne at det snart må settes i gang 
tiltak for å begrense deler av veksten. 

Useriøse coacher 
Terjesen vil slett ikke spå noen død over moteordene fra dette tiåret, 
som nettverksbygging, coaching og mentoring. Men folk bør bli mer 
kvalitetsbevisste. 

- Vær på vakt mot useriøse og dårlige aktører i coaching - og 
mentorbransjen. Bransjen har hatt en eksplosiv vekst det siste tiåret, 
men det er dessverre ingen kvalitetssikring av personene som har 
kommet inn i bransjen. 

Når det gjelder å skaffe seg mer kompetanse, mener Trandum 
Terjesen at folk bør gjøre grundigere undersøkelser. 

- Studiestedene har blitt raskere til å omstille og sette sammen nye 
studieprogram. Derfor er det viktigere enn noen gang at de som 
jakter på en ny karriere gjør grundigere forundersøkelser på hvilke 
studieretninger og studiesteder som oppfattes som gode og seriøse 
av arbeidsgiverne. 

 

 

Karrieretips:  
Lag en analyse av din egen bakgrunn, kompetanse, 
personlig egnethet og interesser.  
Stak ut retningen for hva du ønsker fremover. Slik vil 
du stå bedre rustet til å takle både kortsiktige og 
lengre omstillingsprosesser, fordi du lettere kan se 
alternative retninger for din egen karriere. 


