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Mestring

Målgruppe
Individuel øvelse

Få øje på
det du kan
Formål
Få opfrisket, hvor dine styrker ligger i forbindelse med dit arbejde, og bliv bevidst om, hvor
værdifuld du er som medarbejder. Opdag eventuelt nye sider af dig selv, som du i højere grad
kan bruge i dit job.

Fremgangsmåde
Følg de 3 trin – brug en kuglepen, eller skriv direkte i PDF’en. Ved hvert trin følger en fremgangsmåde for den specifikke øvelse.
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Vælg mindst 5 egenskaber på listen herunder, som du synes, kendetegner dig. Del
eventuelt listen med en kollega, og foreslå, at I udfylder hinandens. De ser måske noget,
du ikke selv har fået øje på.

Samarbejdsvillig

Tillidsvækkende

Problemknusende

Imødekommende

Idérig

Vedholdende

Lærenem

Tålmodig

Velformuleret

Positiv

Engageret

Produktiv

Hurtig

Detaljeorienteret

Tryghedsskabende

Selvstændig

Har overblik

Visionær

Resultatorienteret

Kreativ

Nysgerrig

Venlig

God intuition

Handlekraftig

Ærlig

Motiveret

Hjælpsom

Pligtopfyldende

Målrettet

Har god hukommelse

Ansvarsbevist

Effektiv

Forstående

Omstillingsparat

Inspirerende

Omsorgsfuld

Pålidelig

Grundig

Selvsikker

Åben

Moden

Social

Serviceminded

Opfindsom

Struktureret
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I løbet af en arbejdsdag løser du en masse opgaver, hvor du både bruger dine faglige
kvalifikationer og personlige egenskaber.
Udfyld skemaet med mindst ét eksempel på en opgave, du løser i løbet af en arbejdsdag –
og herefter hvilke faglige kvalifikationer og/eller personlige egenskaber du bruger, når du
løser opgaven.

Opgaver

Egenskaber og kvalifikationer

Kundebetjening i reception

Overblik

Telefonomstilling

Imødekommende

Mødebooking

Eksempel
Effektiv

Bruger af telefonsystem
Styr på office-pakken

Opgaver
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Du bruger ikke de samme kvalifikationer og egenskaber hver dag. Husk tilbage på mindst
én arbejdssituation, som gik rigtig godt – måske fik du mange positive tilbagemeldinger 		
eller nåede et godt resultat. Beskriv kort arbejdssituationen og de egenskaber/
kvalifikationer, du brugte.

Måske er situationen kendetegnet ved:
•

Du gjorde en forskel for andre

•

Du oplevede, at det var nemt at løse opgaven

•

Du fik positive tilbagemeldinger

•

Du fik energi af at løse opgaven

•

Du var stolt af resultatet

•

Det kriblede i fingrene for at komme i gang

Opgaver

Egenskaber og kvalifikationer

Eksempel

Den seneste fremvisning på solskinsvej. Parret var glade og interesserede, selv om
de var skeptiske inden. De skrev efterfølgende, at jeg havde været god til at vise det
frem, og at de gerne vil se huset igen.

Situationsfornemmelse, overtalelsesevner, faglighed, humor, empati,
mulighedsskabende, løsningsorienteret

Denne arbejdssituation gik rigtig godt

Disse egenskaber/kvalifikationer var i spil

Nu har du måske et billede af, hvornår du virkelig lykkes, og hvor dine styrker er.
Overvej, hvordan du kan bringe dine styrker mere i spil i dine arbejdsopgaver.
Gem øvelsen, og tag den frem, hvis du får brug for at blive mindet om, hvad du kan.
Du udvikler dig hele tiden, så udfyld den evt. hvert halve år.
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