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(nyt) job, så gå efter de stillinger, som ikke annonceres.

Jobjagt og karriereskift er et uddrag af bogen Kan vingerne bære?, hvori Torben Lausten beskriver, hvordan
du med utraditionelle metoder får sat jobsøgningen i system.

Torben Lausten har mere end 20 års erfaring fra privat erhvervsliv i vidt forskellige funktioner, herunder
indkøb, planlægning, uddannelse og personaleudvikling, og har i 10 af årene fungeret som planlægningschef

og personaleudviklingschef i Oticon A/S.

Hæftet er baseret på bogen Kan vingerne bære?, om hvilken Berlingske Tidende skrev: »Bør være
obligatorisk læsning for alle, der i kortere eller længere tid ryger ud af arbejdsmarkedet.«

Om samme bog skrev Politiken: »Opskriften på hvordan enhver skaffer sig sit ønskejob.«

Indholdsfortegnelse:

Forord
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2. Kom hurtigt i gang med jobjagten
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4. Alle muligheder står åbne
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10. Karriereskift
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