
Facebook-metoden  
Sådan fremstår du omgængelig og motiveret, når din 

kommende arbejdsgiver snuser rundt – uden du skal 

bruge usmagelig selvpromovering. 

Målsætning: At fremstå omgængelig og motiveret, når en arbejdsgiver kigger 

forbi. 

Hvorfor: Flere arbejdsgivere ser jobkandidater an i gennem det facebookblå 

vindue. Det som LinkedIn viser om kompetencer, kan Facebook udstråle om 

din personlighed. 

Metode: 

1. Opret profil og udfyld basisoplysninger om dig selv. 

(Se nærmere på din facebookprofil med et 100 % arbejdsmæssigt perspektiv, og 

indret den derefter. Det arbejdsgivere leder efter, mister du ikke dine venner på at 

vise) 

2. Indsæt vellignende portræt som profilbillede 

(Du sender det allerbedste signal ved at turde vise dit smil. Brug et billede der er 

taget tæt nok på, til at man kan se det hvide i dine øjne. 

3. Fortæl en historie med coverbilledet 

Vis gerne noget med dig i aktivitet. Det udstråler motivation samt overskud, og hvis 

du er sammen med andre på billedet udstråler det, at du er omgængelig. 

4. Skriv jævnligt opdateringer for at udstråle aktivitet 

Læg særligt mærke til, om det du skriver udstråler positiv tilgang til det du har 

oplevet. Spar på brokken, og hvis noget ærgerligt er sket, så fortæl du er ovenpå 

igen. 

5. Vær aktiv i dit netværk 

Vigtigt ikke at være aktiv blot for at være aktiv, men i stedet udvælge de steder, hvor 

du kan bidrage med noget. Svar f.eks. altid på andres spørgsmål.  



6. Opsøg netværk i facebookgrupper 

I facebookgrupper samles folk om interesser. Her har du en mulighed for via 

aktivitet at være synlig, og også at møde nye mennesker. 

7. Anmod om venskab – hvis der er en relation 

Har du mødt nogen, og føler der opstod en relation, så gå efter venneanmodning. 

NB: Det er sjældent en god idé at anmode fremmede facebookvenskab.  

8. Ret profilens indstillinger til et attraktivt billede 

Når en arbejdsgiver kigger forbi, som ikke er facebookven, kan det være begrænset 

hvad som vises. Åbn synligheds-indstillingerne på de opdateringer, der gør dig 

attraktiv. 

 

  

 

 


