
Interviewguide personlighed

Det kan være rigtigt svært at beskrive sig selv i en ansøgning. Hvor hvem er du egent-
lig som person? Sæt jer sammen to og to. Først interviewer en af jer den anden ud fra 
nedenstående spørgsmål. Husk at skrive noter undervejs om den person, du interviewer.  

Hvad laver du i din fritid? 

Går du til noget? 

Hvad laver du, når du er alene? (f.eks. tv-serier, bøger, musik, online-spil, sport, politik)

Hvad laver du, når du er sammen med dine venner eller din familie? 

Hvad interesserer du dig for? 

Hvad er du optaget af lige for tiden (f.eks. hvad du skal uddanne dig til, hvordan det står 
til med klimaet, hvordan du kan tjene penge til de ting, du drømmer om)?

Hvordan er du som person? 

Kan du bedst lide at være alene eller sammen med andre mennesker? 

Kan du gode lide at have travlt, eller vil du helst tage det stille og roligt?

Er du typen, der taler meget, eller er du den mere stille type?

Er du ofte i højt humør, eller er du den mere alvorlige og tænksomme type?

Kan du gode lide at blive udfordret af nye ting, eller har du det bedst med at vide, hvad 
der skal ske hvornår og hvorfor?

Når I er færdige med at interviewe hinanden og har skrevet noter, skal I tænke over, 
hvordan jeres personlighed passer til det job som fitness-instruktør, I overvejer at søge:

Hvis du godt kan lide at møde mange forskellige mennesker i løbet af en arbejdsdag og 
gerne vil være med til at løse andre forskellige opgaver som administration og rengø-
ring, skal du måske søge job i et almindeligt fitnesscenter. Hvis du er typen, der gerne 
vil fokusere på unge mennesker og synes, det kunne være sjovt at undervise nogle, der 
selv skal lære at undervise, skal du måske søge jobbet på idrætshøjskolen.
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