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Carina Heckscher giver i denne bog sit bud på nøglen til, hvordan du som jobsøgende bevarer gejsten og ser
mulighederne.

Carina kombinerer sine erfaringer som henholdsvis Networkingekspert og iværksætter samt fra mange år i
reklame- og mediebranchen. På en opmuntrende og inspirerende måde formidler hun betydningen af at have

det rette mindset, og hvordan du kan arbejde med det gennem blandt andet visualisering.

I bogen får du konkrete forslag til, hvordan du skaber synlighed. Du får redskaber til, hvordan du kan
iscenesætte dig selv gennem personlig branding, bl.a. på de sociale medier og gennem Networking.
Herudover skaber Carina bevidsthed omkring betydningen af kropssprog og det gode håndtryk.

At stå mellem jobs kan være opslidende og for nogle endda pinligt. Hvis du kan genkende dette, er her
bogen, som kan hjælpe dig til at se mulighederne, bevare troen på jobbet og blive ´Heldig med vilje´.
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