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Fra studie til arbejdsliv Line Palle Andersen Hent PDF Overgangen fra uddannelse til arbejde er en
livsovergang for mange højtuddannede. En overgang, der involverer både arbejdsliv, privatliv og

selvforståelse, og som kan udløse spørgsmål som: Hvad kan jeg? Og hvem er jeg? I sit første job som
nyuddannet akademiker skal man ofte i gang med at skabe sit job, og man skal finde ud af, hvad man trives
med i arbejdslivet. Man begynder at tjene penge, men mister oftest også meget af den frihed, der fulgte med
studielivet. Det nye arbejde kræver samarbejde med flere faggrupper og aldersgrupper. Nogle gange er den
nyansattes forventninger for høje, andre gange er det arbejdspladserne, der glemmer at tage ordentlig hånd
om den nye medarbejder. 14 akademikere fortæller hudløst ærligt om den langvarige proces, det er at finde

sig til rette på arbejdsmarkedet og skabe sig en ny identitet med et arbejdsliv, man er glad for. Og om hvordan
drømmejobbet ikke nødvendigvis er noget man finder, men kan være noget, man skaber. Det gælder uanset,
om man er humanist, djøf’er, ingeniør eller noget helt fjerde. Bogen er en håndsrækning til nyuddannede, der
er på vej ud på arbejdsmarkedet eller lige er begyndt i deres første job. Også HR-personale og chefer i både

private og offentlige virksomheder kan læse med og få nyttig viden om, hvad deres nyuddannede
medarbejdere egentlig håber, føler og tænker. Forhåbentlig kan bogen anspore til nye tiltag og

forretningsgange.
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og selvforståelse, og som kan udløse spørgsmål som: Hvad kan jeg?
Og hvem er jeg? I sit første job som nyuddannet akademiker skal
man ofte i gang med at skabe sit job, og man skal finde ud af, hvad
man trives med i arbejdslivet. Man begynder at tjene penge, men
mister oftest også meget af den frihed, der fulgte med studielivet.
Det nye arbejde kræver samarbejde med flere faggrupper og

aldersgrupper. Nogle gange er den nyansattes forventninger for høje,
andre gange er det arbejdspladserne, der glemmer at tage ordentlig
hånd om den nye medarbejder. 14 akademikere fortæller hudløst



ærligt om den langvarige proces, det er at finde sig til rette på
arbejdsmarkedet og skabe sig en ny identitet med et arbejdsliv, man
er glad for. Og om hvordan drømmejobbet ikke nødvendigvis er
noget man finder, men kan være noget, man skaber. Det gælder

uanset, om man er humanist, djøf’er, ingeniør eller noget helt fjerde.
Bogen er en håndsrækning til nyuddannede, der er på vej ud på
arbejdsmarkedet eller lige er begyndt i deres første job. Også HR-
personale og chefer i både private og offentlige virksomheder kan

læse med og få nyttig viden om, hvad deres nyuddannede
medarbejdere egentlig håber, føler og tænker. Forhåbentlig kan

bogen anspore til nye tiltag og forretningsgange.
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