TEMA: Dyrlæger og Life science
JOBSØGNING

Søg job i

LIFE SCIENCE
Overvejer du at søge job inden for Life scienceområdet, men er i tvivl om, hvordan du griber
det an? Her får du en række gode råd
TEKST HANNE JENSEN / KARRIERE-OG KOMPETENCEKONSULENT, DDD

Brug DDDs hjemmeside
Der er mange muligheder for dig som veterinær inden for Life science, men det kræver, at du tænker lidt utraditionelt. Mange
er ansat i jobs, hvor der i stillingsopslaget
ikke står dyrlæge, men i stedet for titler
som toksikolog, medical writer, QA/QC
job, AC medarbejder, kontorchef, temaleder, key account manager, og listen er
meget længere. Stillingerne spænder fra
forskerstillinger, hvor man kan få tid til at
gå i dybden med sin forskning, til stillinger
med ledelsesansvar og en bred vifte af forskellige opgaver og stor afveksling i jobbet.
Et godt sted at begynde er på Den Danske Dyrlægeforenings hjemmeside, hvor du

finder en grundig gennemgang af mulighederne i Life sciencebranchen – klik ind på
ddd.dk > Karriere og kompetence > Life
Science og karrierevalg. Informationerne
er samlet i tre databaser.
• Firmadatabasen med en beskrivelse af
over 100 Life sciencevirksomheder og
eksempler på jobbetegnelser
• Jobdatabasen med stillingsbetegnelser
på over 150 job, samt beskrivelse af
arbejdsopgaver, uddannelse og krav til
personlige og faglige kompetencer
• Karrieredatabasen, hvor du finder en
liste med beskrivelse af det første job i
Life science fra flere end 200 personer.

Karrierenavigation
Som medlem af DDD kan du få ny inspiration til din
karriere på hjemmesiden www.karrierenavigation.
dk. Du får bl.a. adgang til gratis karriereværktøjer,
karrierehistorier fra mange forskellige brancher,
boganmeldelser, rabat på coaching, værktøjer med
individuel tilbagemelding samt kurser og workshops.
Sådan gør du:
Gå ind på hjemmesiden www.karrierenavigation.dk
under shop og DDD/JA medlemskab og vælge tilføj
kurv: Du skal udfylde feltet rabatkode med koden:
org-dd/ja2015 og trykke på anvend rabatkode, før du
trykker gå til kassen, hvor rabatten fratrækkes. Medlemskabet er gratis for dig, du skal blot udfylde navn,
adresse, osv. og trykke betal, så kan du gå ind via
min medlemside« og benytte værktøjerne.
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Dine muligheder
Uanset om du er nyuddannet eller ønsker
jobskifte til Life science-branchen, er det et
godt tidspunkt at overveje, hvad du egentlig
har lyst til at arbejde med. Når du har fået
et indblik i branchen, er det næste at få et
overblik over dine kompetencer. Fokuser
på, at du er veterinær, og brug ikke betegnelsen dyrlæge, da mange forbinder »dyrlægen« med den person, man møder, når
katten skal vaccineres. Men det gælder
selvfølgelig også om at være realistisk i forhold til dine muligheder, fx kræver det som
udgangspunkt en ph.d.-grad, hvis du skal
arbejde inden for forskning. Men i langt de
fleste job er det en medarbejder med en
kandidatgrad, der efterspørges.
For nogen kræver det et mentalt skifte at
se sig selv som akademiker på linje med
farmaceuter, læger, biologer og kemikere.
Men det er sådan, man ser på det i branchen, hvor veterinærers særlige kvalifikationer – ud over de fagspecifikke - er evnen
til at overskue sammensatte problemstillinger og træffe hurtige beslutninger.
Dine kompetencer
Når du står over for at skulle skifte karriere,
er det vigtigt se dine kompetencer i en
anden sammenhæng. Ud over de klassiske
kvalifikationer er det nødvendigt at få
beskrevet dine kompetencer i et sprog, som
arbejdsmarkedet kan forstå, fx er klienter
det samme som kunder.
Første skridt er derfor at udfærdige et
brutto-CV. Her skriver du alle informationer om dine ansættelsesforhold, uddannelser, kurser og efteruddannelser, udlandsophold, foreningsarbejde, bestyrelsesarbejde
o.l. Under hver aktivitet beskriver du, hvilke
funktioner du har haft, hvilke resultater du
har skabt, og hvad du er blevet god til ved at
arbejde på det område.
Det er vigtigt at fremhæve dine generelle akademiske kompetencer, så de matcher den stilling, du søger. Ord som kommunikation, administration, projektarbejde, personaleledelse mv. kan være lige
så vigtige at fremhæve i dit CV som dine
fagspecifikke kvalifikationer, du har i kraft
af din uddannelse og dit arbejdsliv (se
boks: Kompetenceafklaring – erfaringer
til dit CV).
Brug dit netværk
Netop det at involvere andre – at trække

på sit netværk – er for mange en stor
hurdle. »Hvorfor skulle de bruge tid på at
tale om deres job med mig«, er der mange,
der vil indvende. Men tænk på, at det du
spørger om, er hjælp og information, ikke
om hvorvidt vedkommende kan skaffe dig
et job. For det kan du kun selv!
Når du søger inden for en ny branche,
kræver det lidt ekstra, da mange ofte først
skal skabe sig et nyt netværk. Et godt sted
at begynde er på LinkedIn, hvor du kan
blive medlem af gruppen Danske dyrlæger
i Life science. En LinkedIn profil er desuden nærmest et must i branchen, da det er
mere og mere almindeligt at virksomhederne rekruttere nye medarbejdere via LinkedIn.

Hvordan søger jeg?
Foruden LinkedIn sker jobsøgning i dag
hovedsageligt via jobbanker på nettet og
via virksomhedernes hjemmesider. En
anden og ligeså effektiv måde at søge på
er ved at sende en uopfordret ansøgning
til den person i virksomheden, som du
forventer vil være ansvarlig for en eventuel ansættelse. Det er ikke som i praksis

Kompetenceafklaring –
erfaringer til dit CV
på fremmedsprog
• Undervisning
• Særlige analytiske evner inden for
dit fagområde
• Særlige væsentlige spidskompetencer inden for dit fagområde
• International erfaring
• Projekt- og teamarbejde
• Mødeledelse
• Arbejde i en politisk styret
organisation
• Særlige personlige evner til at
igangsætte og motivere andre
• Gode evner til at binde projekter
og mennesker sammen
• Gode forskningsresultater inden
for et bestemt område
• Erfaringer med specielle metoder
til brug i laboratoriet
• Kreativitet i løsningen af opgaver
• Erfaringer med sagsbehandling
• Salg og marketing
• Kundeservice.

kutyme at møde op på virksomheden med
en ansøgning.
Når du søger et opslået job, brug da tid på
at skrive alle dine kompetencer ned, faglige
som personlige. Målret dit CV og din
ansøgning til det pågældende job, og skriv,
hvad du kan tilbyde, hold fokus på det faglige, og »svar« på det, der efterspørges i
stillingsopslaget. Som nyuddannet skal du

LinkedIn:
Danske dyrlæger i Life science
Brug gruppen til at poste faglige
eller praktiske spørgsmål til andre
dyrlæger, invitere på virksomhedsbesøg, faglige oplæg eller måske til
dit ph.d.- forsvar.

overbevise modtageren om, at du vil jobbet
og vil lære nyt og mere. Send ansøgningerne så hurtigt som muligt – mange virksomheder tager kandidater til samtale
løbende og venter ikke til ansøgningsfristen er udløbet.
Når du bliver indkaldt til samtale, er det
fordi, du har den faglige profil, der efterspørges til stillingen. Forbered en kort præsentation af dig selv, der fortæller, hvad du
kan og vil, og hvorfor du er kompetent til
jobbet. Forbered svar på de spørgsmål, du
helst ikke vil have, og derudover 2-3
spørgsmål om jobbet, der viser, at du er
interesseret.

Vær åben
Vær åben for ændringer i forhold til processen med at finde et nyt job - og specielt,
hvis karriereskiftet ikke er frivilligt. Det
kan være med til at gøre hele forløbet lettere at håndtere. Udarbejd en plan for, hvordan du kan nå dit mål, uden nødvendigvis
at skulle gennemgå endnu en uddannelse.
Erfaringer er erfaringer, uanset hvor de er
opnået. Mangel på formel uddannelse er
ingen hindring for at få et job i en anden
branche.
Har du brug for yderligere vejledning, er
karrierenavigation.dk et rigtig godt værktøj
med mange konkrete øvelser, der er yderst
brugbare, hvis du overvejer et karriereskift,
og det er gratis for medlemmer af Den
Danske Dyrlægeforening. Du kan også
kontakte karriere-og kompetencekonsulent
Hanne Jensen på hj@ddd.dk. 
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