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Karriereudvikling - personlig coaching  
 
Vil du gerne skifte job, finde ud af, om du sidder i det rigtige 

job eller udvikle dig i dit nuværende job? Trænger du til at få 

rusten banket af i forhold til jobsøgning? Vil du gerne øge dine 

muligheder for at træffe det rigtige valg? Så kan det være en 

rigtig god idé at sparre med en person, som ikke er en del af 

din hverdag.   

 

 
Enkelttimer 
Du kan vælge karriererådgivning på timebasis, hvis du har en helt konkret problemstilling du 

gerne vil have coaching på. Det kan være, at du kun har brug for en enkelt time eller to. 

 

 
Et karriereudviklings forløb 
Du har også mulighed for at indgå i et på forhånd tilrettelagt karriereudviklingsforløb. Normalt 

strækker et forløb sig over 4 gange og varer i alt 5 timer. Mellem hvert møde vil der være en 

form for hjemmearbejde. Forløbet tilrettelægges efter dit behov og vil ofte bestå af følgende: 

 

1. møde - 1 time 

 Afklaring af nu-situationen 

 Afklaring af uddannelses- og erhvervsmæssige baggrund 

 Afklaring af personlige værdier 

 Fastlæggelse af hjemmearbejde, herunder udfylde en persontest 

 

2. møde - 2 timer 

 Tilbagemelding og dialog omkring persontesten 

 Drøftelse af stærke sider 

 Drøftelse af udviklingsområder 

 Fastlæggelse af hjemmeopgaver 

 

3. møde - 1 time 

 Dialog omkring dit drømmejob 

 Fastlæggelse af taktik for at nå dit drømmejob 

 Fastlæggelse af hjemmeopgaver 

 

4. møde - 1 time 

 Drøfte CV 

 Drøfte ansøgning 

 Drøfte konkrete spørgsmål, f.eks. at gå til samtale eller lønforhandlinger 

 

 
Pris 
Det skitserede forløb inklusiv persontest: Privatbetalt 4.500 kr. inkl. moms – firmabetalt 7.500 

ekskl. moms. 

 

1 time: Private 1.000 kr. inkl. moms - firmabetalt 1.500 kr. ekskl. moms . 
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Dine karriererådgivere: 
Susanne Teglkamp er konsulent og karriererådgiver i Teglkamp & Co. Hun 

er uddannet jurist og reserveofficer og har suppleret med forskellige former 

for lederuddannelser. Susanne har et bredt erfaringsgrundlag fra ansættelser 

i det private erhvervsliv og i det offentlige. Hun har tidligere arbejdet som 

bl.a. HRdirektør indenfor it-branchen, kommunaldirektør og udviklingschef og 

har i mange år arbejdet som managementkonsulent og karriererådgiver. 

Gennem de seneste år har Susanne gennemført karriererådgivning for flere 

end 200 personer. 

 

 

 

 

Anne Tang Thomsen er konsulent og karriererådgiver i Teglkamp & Co. Hun 

er uddannet Cand. Mag og har suppleret med forskellige former for uddannel-

ser herunder en HA-enkeltfag i HR-management og i Forandringsledelse. An-

ne Tang Thomsen har et bredt erfaringsgrundlag fra ansættelser i det private 

erhvervsliv og i det offentlige. Anne Tang Thomsen har virket som bl.a. pro-

jektleder indenfor it-branchen og kursus-branchen, og har i mange år arbej-

det som HR- og managementkonsulent 
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