
 
 
Præsentation af foredragsholder 
 
Jeg hedder Ditte Ernst, bor i Aarhus og arbejder som coach. Min niche er primært introverte, der 
gerne vil have mere mod og motivation, så de træder frem og bliver set, hørt og husket. Det giver 
bl.a. et skub til at turde søge job på nye måder eller få mod til at bruge video i deres jobsøgning. 
 
Jeg er uddannet cand. mag. i nordisk sprog og litteratur fra Aarhus Universitet og er siden 
uddannet coach ved coachinghuset Mindjuice.    
 

                     Små skridt til modigere jobsøgning 
 
 ”Det er for sent. Løbet er kørt i min alder.” sukkede herren på forreste række til et foredrag. Han 
var 61 år og havde opgivet at finde et nyt job. Jeg udfordrende hans fortælling, så han lavede sig 
en ny, der løftede energien. 
  
Jeg arbejder med de historier, vi går og fortæller os selv. Uden at lægge mærke til det, kan vi miste 
vores motivation, hvis vi laver lange lister over alt det, der ikke er muligt for os.  
 
Målet med mit oplæg Små skridt til modigere jobsøgning er, at deltagerne bliver klædt på til at 
gøre deres jobsøgning (lidt) modigere, mere kreativ og effektiv, så de får mere energi.    
Jeg giver redskaber til at se på jobsøgningen fra nye vinkler, og når du går hjem, er du motiveret til 
at begynde at tage nye skridt og prøve noget af, du endnu ikke har afprøvet.   
 
Min intention er, at du føler dig både lettere og gladere, når du går derfra, fordi du har fået mere 
håb, og ny energi til at smøge ærmerne op. Og du vil få øje på, at f.eks. alder ikke behøver være en 
stopklos,  og at du sagtens kan rykke dig fremad.  
 
Mit oplæg er en kombination af mig der fortæller, og deltagerne der laver små refleksionsøvelser 
undervejs.  
 
Vigtigt: husk papir og noget at skrive med.  


