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Navn: Jesper Sander Andersen
Arbejde: Underviser på EUC Nordvest

Med over 23 år som forretningsudvikler for 
store internationale virksomheder, lå det ikke 
umiddelbart i kortene, at Jesper Sander Ander-
sen en dag skulle stå uden arbejde. 

Uddannet økonom fra Aarhus Universitet og 
med flere års erfaring fra tunge lederstillinger i 
Dubai. En nøje planlagt karriere, som konstant 
var på himmelfart. Men i 2017 mistede han sit 
arbejde, og den aktuelle oliekrise gjorde det 
svært at genetablere sig i emiratet.  

Tid til refleksion
“Det var helt klart en omvæltning pludselig at 
stå uden et arbejde. Helt ærligt, så fik jeg lidt 

stress over det, men samtidig var det en mulig-
hed for at overveje, hvad jeg nu ville med mit 
arbejdsliv. Ville jeg stadig bare køre derudad? 
Havde jeg virkelig lyst til at blive i overhalings-
banen med al den rejsetid, der følger med?” 
spørger Jesper Sander Andersen. 

Sammen med sin familie valgte han at flytte 
tilbage til Thisted, hvor han nu har fundet en 
helt ny vej. Han er blevet underviser og arbej-
der nu med formidling, som han gennem et 
jobrådgivningsforløb fandt ud af, er hans store 
passion. 

På den følgende side giver han sine tre bedste 
råd til, hvordan du kommer godt igennem en 
jobsøgningsproces. Også selv om den opstår 
ud af det blå. 

“Det var en omvæltning 
pludselig at stå uden et 
arbejde” 
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1. Brug dit netværk
Du skal ikke være bange for at bruge dit net-
værk. Du skal se dig grundigt om, for det kan 
godt være, du føler, at du ikke har noget etab-
leret netværk, men der er helt sikkert nogen, du 
kan tage fat i. Enten fra dit arbejdsliv eller privat, 
og så skal du turde være opsøgende. 

Det kan nemlig godt kræve noget overvindelse. 
Nu har jeg selv arbejdet meget med salg og rela-
tioner, så jeg har nemt ved at kontakte folk, men 
derfor skulle jeg stadig tage mod til mig. I den 
sammenhæng er det vigtigt at huske, at langt, 
langt de fleste mennesker, du rækker ud til, er 
ganske imødekommende. 

Jeg har levet i Dubai i mange år, så derfor havde 
jeg en del benarbejde at gøre for at genopbygge 
et netværk i Danmark. Men det handler om at 
være opsøgende i forhold til de mennesker, du 
møder. Vi købte et hus i Thisted. Der mødte vi 
eksempelvis en ejendomsmægler, som lige kendte 
en, jeg kunne tage fat i, og sådan kan jeg blive 
ved. Det arbejde, jeg har nu, udsprang faktisk af 
en veninde til min kone, som kendte rektoren på 
EUC Nordvest. Det betaler sig altså. 
 
2. Prioriter dine jobmål
Noget, som jeg har haft stor glæde af, er at 
konkretisere og prioritere mine jobmål. Her har 
jeg arbejdet en del med at få en første, anden 
og tredjeprioritet på plads. På den måde har jeg 
fundet ud af, hvad jeg egentlig vil. Jeg fandt ud 
af, at jeg allerhelst vil arbejde med uddannelse, 
og det lykkedes heldigvis. 

Jeg gik meget i dybden med den tanke, at hvis 
jeg skal være glad og tilfreds resten af mit ar-
bejdsliv, så er det nødvendigt at arbejde med 
det, jeg selv ser som min største styrke. Og 
formidling har altid været det, som jeg var mest 
passioneret omkring, og det jeg er bedst til. Der-
for var det oplagt at komme til at arbejde med 
uddannelse. 

Så - find ud af hvad dine styrker er, og hvordan 
de kan gå op i en højere enhed jobmæssigt. Det 
er et rigtig godt værktøj til at få styr på tankerne. 
Herefter kan du så drage dine konklusioner og 
lægge en strategi, der skal få dig i mål. 

3. Tal med en jobrådgiver
Jeg har haft enormt meget gavn af at arbejde 
med en jobrådgiver. Det er en, der kan holde 
dig på sporet. Du kan have tusindvis af tanker i 
forbindelse med en jobsøgning, og det kan blive 
ganske distraherende.

Rådgiveren hjalp mig til at holde min jobsøgning 
fokuseret. Når jeg eksempelvis pludselig syntes, 
at jeg skulle være pølsemand i stedet for, var det 
både godt og vigtigt at have en, der hjalp mig 
med at holde snuden i sporet. 

Rådgivningsforløb
Mit forløb varede cirka et halvt år, men det kan 
helt sikkert variere. Under alle omstændigheder 
blev jeg guidet til at komme i mål med mit drøm-
mejob. Det var en succes. 

3 råd fra Jesper




