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Moderne Jobsøgning er en håndbog der rummer svarene på, hvordan du finder og får jobbet anno 2013/14.
Den er ryddet for floskler og konsulent-darlings og er helt konkret.

Fakta er valide og kommer fra Danmarks største rekrutteringsanalyse. Det vil sige at man som læser får
adgang til dem, der ansætter - hvad vil de have? Hvad virker for dem? Hvad virker ikke?

Der er plads til at skrive i bogen, at lave øvelser og finde eksempler på alle de elementer man som jobsøger
kan sidde og tvivle om - fra formuleringer i ansøgningen til de små tricks man kun kender, hvis man har

rådgivet et stort antal jobsøgende og samtidigt har haft god kontakt til virksomhederne.

Som krydderi har et par kendte sportsstjerner bidraget med deres tilgang til det at skulle gå efter målet. Og 17
HR chefer fra større danske virksomheder er citeret. så man får de gode råd til at blive den, der vinder

jobbet...
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