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Delprøve 2A - Jobsøgning og rekruttering

Instruktion
• Læs teksterne Veje til det første job og Personlighedstest.
Herunder er der syv spørgsmål til de to tekster.
Til hvert spørgsmål er der angivet tre svarmuligheder: A, B og C.
• Sæt kryds ved det rigtige svar.

Der gives 2 point for hvert korrekt svar.

Spørgsmål til tekst 1
1. Hvilken af følgende grunde var ifølge teksten mest afgørende for, at Kamilla til sidst fik held med sin
jobsøgning?
Sæt et kryds.
❑ A. Hun fik høje karakterer til de fleste af sine eksaminer på sit studie.
❑ B. Hun brugte meget tid på at skrive en god jobansøgning og et godt CV.
❑ C. Hun gjorde venner og bekendte opmærksom på, at hun var jobsøgende.

2.

Hvad var ifølge teksten mest afgørende for, at Rene fik sit job i reklamefirmaet?
Sæt et kryds.
❑ A. Hans personlige kvalifikationer.
❑ B. Hans erfaringer fra et studiejob.
❑ C. Hans gode jobansøgning.

3. Hvilket råd giver både Kamilla og Rene til jobsøgende?
Sæt et kryds.
A. Prioriter at skrive et ordentligt CV.
B. Lav en jobplan sammen med din A-kasse.
C. Gør opmærksom på dig selv på sociale medier.
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Delprøve 2A - fortsat
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Spørgsmål til tekst 2
4. Hvilken af følgende grunde nævner Anne Lund til, at personlighedstest bliver mere og mere
almindelige?
Sæt et kryds.
❑ A. Medarbejdernes personlighed er i dag vigtigere end tidligere.
❑ B. Personlighedstest kan kvalificere firmaers ansættelsesproces.
:I C. Det er billigere at lave personlighedstest end at holde jobsamtaler.
5. Hvilken af følgende grunde nævner Martin Holm til, at personlighedstest ikke er et særligt godt
redskab til at rekruttere nye medarbejdere?
Sæt et kryds.
❑ A. Man kan ikke have tillid til, at folk svarer helt ærligt.
❑ B. Kandidaterne har ofte svært ved at forstå spørgsmålene.
❑ C. Folks adfærd afhænger af konteksten.
6. Hvilken af følgende grunde nævner Martin Holm til, at det tit lykkes rekrutteringsvirksomhederne at
finde en medarbejder, der passer til jobbet?
Sæt et kryds.
❑ A. De fleste nye medarbejdere, der er velkvalificerede, kan let tilpasse sig en ny arbejdsplads.
11 B. De fleste nye medarbejdere, der har mange kvalifikationer, har erfaring med at løse nye
opgaver på en ny arbejdsplads.
C C. De fleste kandidater til et nyt job, der tager personlighedstest, har erfaring med at skifte job.
7. Hvilket af følgende udsagn er i overensstemmelse med det, Martin Holm giver udtryk for?
Sæt et kryds.
❑ A. Virksomheder bør vælge nye medarbejdere ud fra, hvordan de har løst konkrete arbejdsopgaver i tidligere job.
❑ B. Virksomheder bør kombinere personlighedstest med gode jobsamtaler, når de skal rekruttere
en ny medarbejder.
❑ C. Virksomheder bør præsentere jobkandidater for en arbejdssituation for at få et realistisk
indtryk af deres kvalifikationer.

Bemærk: Delprøve 2B er på bagsiden! '
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Delprøve 2B - Flere arbejder hjemme

Instruktion
• Læs teksten Flere arbejder hjemme.
Der er fjernet otte ord eller udtryk, og de otte huller er angivet med tallene 1-8.
På dette opgaveark er der for hvert hul (1-8) angivet fire ord eller udtryk: A, S, C og D.
• Sæt kryds i opgavearket nedenfor ved det ord eller udtryk, der passer til hvert af hullerne i teksten.
Der er et eksempel angivet som 0.
Der gives 1 point for hvert korrekt svar.
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