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Prioriteringer
Elevark

På dette ark skal du først svare på to spørgsmål. Herefter skal du sætte krydser i de felter, du mener, er de rigtige for dig.

1.) Hvad er dit drømmejob?
2.) Hvordan er uddannelsesvejen til dit drømmejob?

Hvad er vigtigt for dig  
i dit drømmejob?

Sæt kryds

Hvad er vigtigt for dig,  
når du vælger uddannelse?

Sæt kryds

■  Der skal være jobmuligheder tæt på, hvor jeg bor
■  Det skal være muligt at have valgmuligheder undervejs  
     i uddannelsen

■  Jeg vil gerne arbejde om dagen
■  Det er vigtigt for mig, at man kommer ud i praktik under  
     uddannelsen

■  Jeg vil gerne arbejde om natten ■  Der skal være meget gruppearbejde

■  Jeg vil gerne arbejde i weekenden ■  Jeg vil helst kunne arbejde selvstændigt

■  Det er vigtigt for mig, at jeg kan have en familie  
     ved siden af mit job

■  Der skal være et godt socialt miljø

■  Det er vigtigt at tjene mange penge ■  Niveauet skal være højt

■  Det er vigtigt at arbejde med noget kreativt ■  Det skal være moderne og lækre omgivelser

■  Det er vigtigt, at jeg kan arbejde hjemmefra ■  Der skal ikke være for meget, man skal læse

■  Det er vigtigt, at jeg får gratis frokost
■  Jeg vil helst fordybe mig i et emne, fremfor at vide noget  
     om mange forskellige emner

■  Det er vigtigt at have det sjovt, imens jeg arbejder ■  Der skal være gode jobmuligheder bagefter

■  Det er vigtigt, at jeg kan få en topstilling hurtigt ■  Jeg vil helst gå på min uddannelse i mange år

■  Det er vigtigt for mig, at jeg senere kan uddanne mig videre ■  Jeg vil helst være hurtigt færdig og ud på arbejdsmarkedet

■  Det skal være teknisk


