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Jobjagt leverer inspiration og praktisk hjælp til jobsøgende - ikke mindst de mange, som på grund af 

Coronakrisen har mistet jobbet og skal finde nye veje i arbejdslivet. Bogen er skrevet af Birgit O’Sullivan, 

der selv har taget et markant karriereskift fra sognepræst til headhunter og rekrutteringskonsulent.  

 

Birgit O’Sullivan arbejder professionelt med rekruttering og headhunting, så hun ved, hvad der virker. Med 

masser af praktisk erfaring og indsigt leverer hun i denne bog præcis de redskaber, der skal til for at opnå 

drømmejobbet:  

 Værktøjer, som hjælper dig med at søge fokuseret og holde overblikket. 

 Vejledning i at skræddersy CV og ansøgning, gå til jobinterviews og lønforhandlinger. 

 Masser af cases og erfaringer fra andres fiaskoer og succeser. 

 Hjælp til at få job via kaffemøder og uopfordrede ansøgninger. Kun 50% af alle jobs slås op. 

 Indblik i, hvordan beslutningstagere tænker. 

 75+ spørgsmål, du måske møder til samtalen, og oversigt over spørgsmål, du selv kan stille – og ikke 

stille! 

 Refleksioner over meningen med det hele ... Hvad er det gode (arbejds)liv for dig? 

Bogen er til dig, der er:  

 Arbejdsløs eller opsagt – og hvad så nu? 

 I job, som giver penge på kontoen, men ellers ingen mening. 

 Nået til en ny livsfase. 

 Nyuddannet. 

 Humanist og træt af evindelige projektansættelser. 

 En genert type, der har svært ved at sælge dig selv. 

 50+ og ikke bliver indkaldt til jobsamtaler. 

Birgit O'Sullivan (f. 1961) er direktør for O’Sullivan Consulting og arbejder som selvstændig headhunter for 

danske og udenlandske virksomheder, universiteter og folkekirken. Hertil kommer individuelle 



karriereudviklingsforløb. Hun er uddannet teolog og virkede som sognepræst indtil 2000, herefter ansat i 

forskellige HR-funktioner i teknologivirksomheder og et headhunterfirma. Selvstændig siden 2014.   
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