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NÄRMARE INFORMATION
OM DOLDA KUNSKAPER

Identifiera din kunskaper när du söker jobb

Dagens arbetsliv behöver nyfikna, uthålliga och 
produktiva anställda. Kunskaper samlar man på 
många olika sätt som man kanske alltid inte ens 
tänker på. Vissa kunskaper förblir lätt dolda för 
arbetsgivaren när man söker jobb.

Dessa stödfrågor och svarsexempel hjälper dig 
att berätta om dina kunskaper speciellt ur en 
internationell synvinkel. Vilka kunskaper har du 
skaffat dig exempelvis under utbytesstudier 
eller en praktikperiod utomlands? Det räcker 
inte att bara nämna utlandsperioden, för 
arbetsgivaren vill veta mer om vad du kan.

Stödfrågorna och svarsexemplen har indelats 
enligt ämne. De ger dig idéer för jobbsöknings-
processens olika steg, bland annat ansökan, CV 
och förberedelser inför en anställningsintervju. 
Tänk på att du kan ha fått internationella 
erfarenheter också i hemlandet och via Internet!



Element för en bra ansökan

!Identifiera nyckelord 
som tydligast beskriver 
dina kunskaper, färdig-
heter och erfarenheter.

Överväg noggrant 
vilket budskap du 
vill förmedla till 
arbetsgivaren.

Redogör för interna-
tionella kunskaper 
som du skaffat på 
olika sätt och för dina 
dolda färdigheter 
(nyfikenhet, uthållig-
het, produktivitet).

Låt din person-
lighet, entusiasm 
och motivation 
lysa.

Beskriv dina 
kunskaper 
med tydliga 
exempel.

Berätta om dina tidigare 
arbetserfarenheter: vad du 
gjorde och vad du lyckades 
bra med. Om du kan beskriva 
dina tidigare uppdrag och 
framgångar, så kan du för-
modligen lyckas i ditt jobb 
också i framtiden.

Var noggrann 
om du använder 
förkortningar 
av namn.

Använda aktiva 
verb, som jag 
ledde, utarbetade, 
svarade, utveckla-
de, skötte om.

Kontrollera att 
din ansökan 
och CV säkert 
motsvarar 
jobbannonsen.



?

Allmänna färdigheter

”Synkroniserad konståkning är 
min hobby och den har ökat 
min uthållighet och målmed-
vetenhet. Jag utvecklar och ut-
manar hela tiden mig själv och 
jobbar beslutsamt för att uppnå 
mitt mål.”

På vilket sätt har utlandserfarenheter 
eller hobbyer påverkat dina kunskaper 
och färdigheter? Berätta om dina 
erfarenheter med hjälp av exempel.

Vilka nya perspektiv har du fått 
utomlands eller via en hobby? 
Hur kan du utnyttja dem i arbetslivet?

På vilket sätt har en utlandserfarenhet 
eller fritidsysselsättning utvecklat dina 
dolda internationella kunskaper, 
som nyfikenhet, uthållighet eller 
produktivitet?

”Under mitt år som utbyteselev kompletterade 
jag mina studier med kurser som inte erbjuds 
vid mitt hemgymnasium. Mina språkkunskaper 
utvecklades eftersom jag studerade på engelska. 
Under utbytet blev jag också mer öppen och 
tuffare. Därför klarar jag mig även i utmanande 
situationer.”

“Jag har varit med och planerat och 
genomfört elevkårens evenemang. 
Det här har lärt mig att vara s
ystematisk, uthållig och målmedveten. 
Jag har självständigt arrangerat lyckade 
tillställningar för en bred publik.”
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Kommunikation och växelverkan

”Jag läser flera internationella 
tidningar och bloggar på nätet, 
så jag vet vad som händer ute i 
världen. Jag kan utnyttja dessa 
kunskaper också i Finland och 
tala om komplicerade saker på 
ett förståeligt sätt.”

Hur har en utlandserfarenhet, hobbyer 
eller användning av sociala medier 
främjat dina kommunikationsfärdigheter? 
Berätta med hjälp av exempel.

På vilket sätt har en utlandserfarenhet 
eller fritidssysselsättningar ökat ditt 
intresse för internationella medier? 
Följer eller läser du utländska tidningar, 
nyheter eller bloggar? Vilken nytta ger 
detta för det jobb som du söker?

På vilket sätt är du aktiv i sociala medier 
eller webbgrupper? Hur har det utvecklat 
dig och dina kunskaper?

”Jag är van att hålla kontakt med mina 
utländska vänner till exempel via Skype 
och Facebook. Jag är därför skicklig på att 
använda olika kommunikationssätt och 
vet vilka kraven för dem är.”

”På min språkresa studerade jag i en 
mångkulturell grupp med bl.a. asiatiska 
och australiensiska studerande. Jag lärde 
mig att arbeta flexibelt med människor 
från olika kulturella bakgrunder och att 
uttrycka mig tydligt och klart på eng-
elska samt att modigt föra fram mina 
egna åsikter.”
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Grupparbete och ledning

”Mina ledarfärdigheter har utvecklats när jag har 
spelat komplicerade virtuella spel. Jag har varit 
framgångsrik ledare för ett lag som bestod av 
spelare från olika håll i världen. Jag lyckades 
fördela ansvaret på ett rättvist sätt, vilket hade en 
positiv inverkan på gruppandan. Också mina 
språkkunskaper och IT-färdigheter har utvecklats 
mycket tack vare min hobby.”

Vad har du lärt dig av att jobba i en 
mångkulturell grupp eller miljö? 
Exempelvis grupparbetsfärdigheter, 
yrkeskunskaper, effektivitet och 
problemlösningsförmåga, kreativitet, 
kulturella handlingsmodeller.

Har du varit aktiv i internationella grupper 
i hemlandet eller alternativt via Internet, 
till exempel i webbspel eller webbgrupper? 
Vilken typ av kunskaper har du fått?

Hur handlar du i en mångkulturell grupp 
eller i internationella situationer 
exempelvis inom studier eller hobbyer? 
På vilket sätt har de olika rollerna 
påverkat dina kunskaper? 
Vad har du lyckats bra med?

”Jag har spelat fotboll länge och det har 
utvecklat speciellt mina samarbetsfärdigheter 
och jag kan beakta andras åsikter. Jag kan 
alltså effektivt och uthålligt styra en grupp 
mot gemensamma mål. Vårt lag är 
internationellt och oftast kommunicerar vi 
på engelska. Jag kan fungera i grupp på 
främmande språk och ta hänsyn till olika 
bakgrunder.”



?

Yrkesmässiga specialkunskaper

”På fritiden letar jag nyfiket 
information i olika medier, 
så jag kan lösa problem med 
hjälp av ny och också 
internationell kunskap. 
Jag är alltså en effektiv i
nformationssökare.”

Hur har utlandserfarenheter eller hobbyer 
hjälpt dig att skapa nätverk med företag 
och personer? Vilken typ av nätverk har du?

Har du någon hobby eller något intresse 
utanför skolan (t.ex. spela webbspel, skriva 
blogg, vara scoutledare eller kapten för ett 
idrottslag, följa och dela internationella 
frågor i sociala medier)? Vilka kunskaper 
och färdigheter har du lärt dig via detta?

Vilka specialkunskaper har du fått genom 
utlandserfarenheter eller hobbyer? Vilken 
nytta ger detta för det jobb som du söker?

Hur följer du globala problem, trender eller 
framtida utmaningar genom dina hobbyer, 
ditt arbete eller dina studier? Vad har du 
lärt dig genom det? Hur kan du utnyttja 
dina kunskaper i arbetet?

”Under min långa bobollskarriär har 
jag hittat många sponsorer och 
samtidigt skapat kontakter till många 
företag och organisationer. Jag kan 
förhandla effektivt också i krävande 
situationer och kan kombinera 
information som jag fått genom mina 
kontakter när jag ska fatta beslut.”

”Jag följer många engelska och 
amerikanska vloggare på YouTube. 
Av vloggarna har jag lärt mig nyttig 
terminologi också med tanke på 
arbetslivet och sådana uttryck som 
man inte lär sig från skolböckerna. 
Samtidigt har mina kunskaper om 
internationella trender ökat.”
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Informationsteknik

Lisää vinkkejä kansainvälistymiseen liittyen löydät
osoitteesta Maailmalle.net/piilotettuosaaminen.

Vilka IT-färdigheter har du använt 
exempelvis i sommarjobb eller 
hobbyer? 
Har du lärt dig nya bra metoder?

Vilka program använder du i ditt 
dagliga liv? Vilken fördel kan dina 
kunskaper i dem ge din blivande 
arbetsgivare? Har du dolda 
färdigheter?

”När jag var utbyteselev skrev jag en 
blogg där jag berättade om mina 
erfarenheter och hur jag anpassade mig 
till en främmande kultur. För det 
övade jag mig att använda bland annat 
ett bildbehandlingsprogram och en 
bloggplattform. Jag använder aktivt 
också andra sociala medier som Twitter 
och Instagram. Jag är en effektiv IT-
användare och kan utnyttja de här 
färdigheterna också i mitt jobb.”

”I mina hobbyer har jag använt 
ombrytnings- och bildbehandlings-
program och publiceringssystem 
som krävs för att göra en tidning. 
Jag har alltså bra IT-färdigheter och 
kan använda och kombinera olika 
program effektivt.”

”När jag söker information för olika 
kursuppgifter kollar jag också 
utländska källor på nätet. För det 
tillämpar jag olika typer av 
programvara. När jag bedömer 
källornas kvalitet utvecklas också 
mina språkkunskaper och mitt 
kritiska tänkande.”


