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dit job og erhverv

Lange
ansættelser
bliver et
særsyn
Virksomheder
er interesseret
i indsatsen her
og nu, siger
karrierecoach
Af Elisabet D. Hyttel
edh@hsfo.dk

Årelange ansættelser, hvor
medarbejdere bliver hængende i 15, 20 og 25 år vil blive færre og færre.
Det oplever karrierecoach
Gitte Houmand, Vejle, der
hvert år rådgiver både ledige og ansatte om, hvordan
de bedst kan tilrettelægge
deres karriere.
- Jeg kan se en udvikling,
hvor virksomhederne ikke
er fokuserede på, at medarbejdere bliver i virksomheden i mange år, men mere
har fokus på, at de yder det
mest optimale, mens de er
der, siger Gitte Houmand.
Finanskrisen og de mange
omstruktureringer gør, at de
folk, der kan blive i samme
job år efter år, bliver færre
og færre. Der bliver nemlig
flyttet arbejdspladser rundt
som aldrig før, omstruktureret og ændret.
Derfor er det vigtigste i
dag, når man taler karriereudvikling, at få afstemt forventningerne mellem medarbejderne og virksomheden.
- Medarbejderen skal
spørge virksomheden om,
hvordan man bliver ved
med at være et aktiv for virk-

„Da dronningen havde jubilæum,
interviewede vi hofmarskalen,
der er fra Toftlund. På den måde
bevarer vi det lokale nærvær.“
LISBETH BRATLAND

somheden, hvilke kompetencer, man skal have for
fortsat at bidrage positivt til
virksomheden,
forklarer
Gitte Houmand.
Og så skal den ansatte
være klar over, hvilket arbejdsliv, han eller hun gerne
vil have, og om det stemmer
overens med, hvordan virkeligheden er på den arbejdsplads, man er på.
Hvis først ulykken rammer, og man mister sit job,
oplever Gitte Houmand til
gengæld ikke, at det er en
ulempe at have været lang
tid i samme job.
- Det handler mere om,
hvordan hele ens tankegang
er. Hvis man ser sig selv som
offer, har man også sværere
ved at få et nyt job. Hvis man
derimod tænker positivt om
situationen, bliver det lettere. Og det er uanset, om
man har ét job eller mange
job bag sig, forklarer hun.

„Medarbejderen
skal spørge
virksomheden om,
hvordan man
bliver ved med at
være et aktiv for
virksomheden.“
GITTE HOUMAND,
KARRIERECOACH

Karrierecoach Gitte Houmand tror, at lange ansættelser bliver
et særsyn, fordi virksomhederne omstrukturer i stigende grad.
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