
 

 

 

 

 

Formål 
GoDialog-skiftspor er et kompetenceudvik-
lingsforløb, hvor du får kortlagt dine per-
sonlige og faglige kompetencer med det 
formål at kunne bringe hele dit potentiale i 
spil i en karriere i den virksomhed, du i dag 
er ansat i eller i et job i en anden type 
virksomhed. 

Hvad får du ud af at deltage? 
Når kompetenceudviklingsforløbet er af-
sluttet vil du have: 
• En kompetenceprofil sammensat af be-

skrivelser af de kompetencer, som du 
udfolder i forskellige situationer, roller, 
faglige og sociale sammenhænge 

• 20 til 30 konkrete forslag til, hvordan 
du kan foretage et karriereskift i den 
virksomhed, hvor du i dag er ansat og 
hvordan du kan skifte spor og blive 
ansat i en ny virksomhed 

• en køreplan for hvordan du kan reali-
sere et sporskifte. 

Forløbets 8 trin 
Kompetenceudviklingsforløbet består af 8 
trin, der strækker sig over 8-10 uger. En 
erfaren konsulent fra Competencehouse vil 
guide dig gennem forløbet, som du skal 
regne med at skulle bruge 22-30 timer på: 

1. Intromøde til forløbet (1t) 

2. Personlighedstest med feedback (2t) 

3. Kortlægning af dit netværk med ef-
terfølgende udvælgelse af sparings-
partnere. Hjemmearbejde (3t), ud-
vælgelse sammen med konsulent (1t) 

4. Dine sparringspartnere inviteres til en 
digital dialog, hvor de beskriver dine 
kompetencemæssige styrker og giver 
dig forslag til sporskiftemuligheder. 
Det digitale forløb foregår på GoDia-
log og faciliteres af konsulenten 

5. Møde med konsulenten om spar-

ringspartnernes beskrivelser af dine 
kompetencemæssige styrker og deres 
forslag til dit sporskifte (2t) 

6. Udarbejdelse af køreplan for udforsk-
ning af dine sporskiftemuligheder. 
Hjemmearbejde (3t), sparring med 
konsulenten (1t) 

7. Studiebesøg og ”praktik” i udvalgte 
virksomheder (8-16t i felten) 

8. Opfølgningsmøde med konsulenten 
efter ½ år (1t). 

Personlighedstesten 
Formålet med testen er at klæde Compe-
tencehouses konsulent på til at vejlede dig 
i dine sporskifteovervejelser. Ved testen 
kortlægges, hvad der motiverer dig, hvilke 
typer af arbejdsopgaver og arbejdsvilkår, 
der taper dig for energi, og hvilke der får 
dit potentiale til at folde sig ud. 
 
Nye briller nye erkendelser 
De fleste af os udfolder vores kompetencer 
på forskellig måde i familien, blandt venner, 
i nabolaget, i de foreninger og fritidsaktivi-
teter vi deltager  i og i de forskellige job, vi 
har haft/har.   

Det er vores erfaring, at studiekammerater, 
bekendte fra fritidsaktiviteter og organisa-
tionsarbejde, venner, familiemedlemmer 
og tidligere og nuværende kolleger og che-
fer, ser os gennem meget forskellige briller 
og derfor beskriver vores kompetencer for-
skelligt. Derfor skal du med bistand fra 
Competencehouses konsulent kortlægge 
dit netværk, for at kunne udvælge 10 per-
soner, der skal fungere som dine digitale 
sparringspartnere. 
 
Valg af digitale sparringspartnere 
Du får udleveret en guide til at kortlægge 
dit netværk. Guiden kommer hele vejen 
rund om de personer, som du har og har 
haft relationer til fra skoletiden og frem til i 
dag. Når du har udarbejdet din bruttoliste, 
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får du et værktøj til at vurdere den enkelte 
persons: 

• Netværkstyngde 

• Fantasi til at se, hvordan din kompe-
tenceprofil kan anvendes i et sporskifte 

• Hjælpsomhed og  

• Indblik i dine kompetencer.  

Du mødes herefter med konsulenten, og 
sammen vælger I de 10 personer, der skal 
inviteres til at deltage i en online kortlæg-
ning af dine kompetencer og en brainstor-
ming om dine sporskiftemuligheder. 

Sparingspartnernes vurderinger 
Sparingspartnerne logger ind på 1. runde 
af GoDialog. Her præsenteres de for en 
tekst, der får dem til at tænke tilbage på 
de forskellige situationer og roller, de har 
oplevet dig i.  Derefter noterer de dine per-
sonlige og faglige styrker. Når alle har sva-
ret, sammenskrives svarene i en kompe-
tenceprofil.  

I 2. runde får alle sparingspartnerne ad-
gang til kompetenceprofilen, som både in-
deholder kompetencer, den enkelte spa-
ringspartner selv har beskrevet, men nok 
så vigtigt også kompetencer, som spar-
ringspartneren ikke er opmærksom på, at 
du har. Med det nye blik på dine kompe-
tencer bliver sparingspartnerne bedt om: 

• At stille tre konkrete forslag til, hvor-
dan du kan anvende dine kompetencer 
i en karriere i den virksomhed, du i 
dag er ansat i og i job i andre typer 
virksomheder  

• At beskrive, hvad du skal gøre for at 
bringe sig selv i spil til de stillede for-
slag til sporskifte  

• At notere kontaktoplysninger på per-
soner du kan kontakte for at få mere 
viden om forslagene. 

Udforskning af sporskiftemuligheder 
Efter at du selv har studeret sparringspart-
nernes kompetenceprofil og deres forslag 
til, hvordan du kan skifte spor, mødes du 
med konsulenten. Med udgangspunkt i din 
personlighedstest, kompetenceprofilen og 

konsulentens refleksioner, vælger du de 
sporskifteforslag, som du finder relevante. 
Mødet afsluttes med en gennemgang af en 
vejledning, du skal bruge til at udarbejde 
en ”køreplan” for udforskning af de valgte 
sporskifteforslag. 
 
Når du har udarbejdet en køreplan, mødes 
du med konsulenten igen for at få kvalifice-
ret køreplanen og få hjælp til arrangere 
studiebesøg og evt. ”praktik”. 
 
Fra ord til handling 
Efter ½ år mødes du med konsulenten for 
at gøre status på din køreplan og få de sid-
ste råd om, hvordan du omsætter ord til 
handling. 

Pris (ex, moms) 
22.000 kr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


