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Kandidat udtalelser fra de sidste uger: 

Hej Kim 

I mandags var jeg til jobsamtale hos LEO Pharma...... og en time efter at jeg var kommet hjem, ringede de og 
spurgte, om jeg vil starte hos dem på tirsdag? 

JA TAK! 

Kontrakt er på vej i posten (deres HR kontor har mega-travlt). 

Jeg starter på tirsdag, skal møde kl. 9 – og allerede onsdag er jeg inviteret med til Teambuilding. 

Skønt  

Tak for god coaching - det var 100% det værd! 

----------- 
 
Kære Kim, 
 
Jeg fik det sgu :) 
 
Så er jeg i arbejde igen :) 
 
Der er ikke tvivl om, at dit mini MBA-kursus hjalp mig. Der blev talt en del om værdikæde og udvikling i 
organisationen. 
 
"Kim er med sin positive og rolige facon med til at skabe nogle gode trygge og indholdsrige samtaler. Efter vores 
møder havde jeg altid fået nye perspektiver og indsigt i mig selv. Jeg fik sat system i min jobsøgning og mit materiale 
kom til at fremstå meget professionelt. 
 
Alt i alt et meget positivt forløb, som skabte stor værdi for mig - det endte med at jeg fik et fantastisk job." 

Hilsen Brian  

------------------- 

Jeg synes vores samarbejde har været utroligt positivt og lærerigt. Det har været en "eye opener", hvor jeg har fået 
et rigtigt godt indblik i det der skal til for, at starte på et nyt karriereforløb. Rigtig god rådgivning og coaching bygget 
op om en struktureret dialog & feedback proces, som var tilpasset mine behov. 
 
God weekend & stor hilsen, 
Bo 

Generelt har proces og forløb været meget fin og værdifuld for mig, men jeg synes det er vanskeligt at pege på et 
konkret led i processen, som særligt værdiskabende. Størst værdi for mig er derfor den helhedsorientering, der er 
anlagt i processen, herunder intern analyse, udarbejdelse af markedsføringsmateriale (CV, linkedin mv.), 
planlægning og eksekvering af netværksstrategier, værdifuld og kompetent sparring med afsæt i de konkrete 
situationer jeg har stået i samt gejst, energi og troværdige ambitioner på mine vegne. 

Stor hilsen   Flemming 

Hej Kim, en god nyhed at holde weekend på: jeg har fået job som PA til adm dir hos XX fra den XX, på deltid 😁😁 i 
Lyngby men det er meget bedre end København. Fik faktisk samtidig tilbudt jobbet hos Danske Bank som jeg så 
måtte takke nej tak til, crazy 😊😊 jeg har fået super meget ros for både mit CV og mine ansøgninger når jeg har været 
til samtaler, der har heldigvis været en del samtaler som jeg aldrig har nået at fortælle dig om, så det har virket det 
du har sat i gang i mig. Tusind tak for det. Jeg er mega glad 😁😁 rigtig god weekend. Hilsen Anette 
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Jeg har fået meget bedre billede om, hvad det er jeg endelig ønsker at lave professionelt. 

Jeg har også fået afdækket/afkraftet nogle spørgsmål om mine styrker samt svagheder, og hvordan 
jeg kan bruge/afdække dem bedste muligt - også givet mig ideer, hvilken uddannelsesretning jeg 
skulle tænke over i fremtiden - jeg regner nemlig ikke at være færdig med CBS endnu. 

Du har også ‘trykket på’ mange rigtige knapper hos mig, for at få mig til at tænke mere strategisk 
og fremadrettet, når jeg søgte jobs. Det vil sige, jeg er blevet bedre til at svare de relevante 
spørgsmål - også ikke at søge jobs, hvor jeg ikke rigtig har nogen fremtid i. 

Jeg tror også forløbet har givet mig god ideer, når jeg skal begynde at lede efter medarbejdere. Jeg 
vil mene, at jeg vil være bedre til at afdække mine/firmaets behov efter at jeg har selv været 
igennem denne proces. 

Mika 

 

Kære Kim, 
Tak for mødet i går og din aldrig svigtende evne til at få min positive energi frem og troen på et meget bedre 
arbejdsliv forude, når jeg kommer fuldkommen flad! Stor cadeau til dig for det! Og tusind tak for din personlige 

dedikation i bogen, det havde jeg slet ikke set . 

Hilsen Marie 

Hej Kim 

Du har en særlig evne til at se folk, deres evner, og hvilke værdier de har. Din positive livsattitude smitter af, så 
du giver en tiltro til at turde tro på egne evner og målsætninger, og ikke mindst til at kunne definere præcis 
hvor man vil hen i livet uden begrænsende tankegang. Din tilgang er holistisk- du ser det hele menneske, hvor 
der er sammenhæng imellem karriereudvikling, jobtyper og –udfordringer i samspil med ens personlige 
værdier og privatliv.   

I min karrieretransition fra academia til industrien har du været af uvurderlig betydning! At give slip på det 
velkendte, hvor man er eksperten, og hoppe ud i det fuldkommen ukendte er en kæmpe udfordring, som du 
har hjulpet med at gøre tryg. Du har lært mig at definere og målrette præcis hvad jeg vil karrieremæssigt. Du 
har lært mig om form, hvor jeg var vant til kun indhold. Du har lært mig at holde fast i den kurs jeg vil, når 
svære dilemmaer og alternativer opstår. Og ikke mindst at personlige værdier er vigtige pejlemærker, der 
konstruktivt kan og skal bruges i ens karriereliv.  

Mange tak for din guidance!  

Hilsen Mette 
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Susanne K. 

I forbindelse med min fritstilling, blev jeg tilbudt et outplacement-forløb.  En god veninde, som er HR-chef, 
anbefalede mig Kim Holst fra HowToWin til forløbet. 

Jeg kontaktede straks Kim, og efter et første møde for at se om ”kemien” var i orden, gik vi i gang. Kim er 
fantastisk dygtig, vidende, energisk og vedholdende. Jeg blev presset til at se på mig selv og min karriere 
fra nye vinkler, hvilket var en øjenåbner.  Men Kim gjorde det en elegant og støttende måde, hvilket var en 
kæmpe hjælp.  Jeg har afdækket og arbejdet med mine stærke og svage sider, mit CV er blevet fin-tunet, 
jeg har lært at skrive ansøgninger, som ender øverst i bunken, jeg har fået en måde, at aktivere mit 
netværk på og jeg har analyseret min egen performance under en tænkt jobsamtale.  

Kim er ikke kun faglig kompetent – han er også empatisk, og forstår at man som fritstillet kæmper med 
følelser, og at selvværdet har fået en ”på hatten”.  I Kim har jeg under hele forløbet haft den bedste 
sparringspartner man kan ønske sig.  

……og så er det ikke nemt ”at skulle forlade dig”. Du har været en fantastisk støtte for mig og har fyldt meget i mit 
liv i de seneste 3 måneder.  Jeg vil med største fornøjelse gøre reklame for dig rundt omkring. 

Christina N. 

Da jeg startede mit outplacement forløb hos HowToWin, var jeg virkelig i tvivl om hvem jeg egentlig var 
som medarbejde og hvor jeg ville hen i min nye karriere. Gennem mine samtaler med Kim og gennem de 
redskaber jeg har fået er jeg nu knivskarp på hvor mine kompetencer ligger og på hvordan jeg skal nå mine 
mål. Jeg kan kun på det varmeste anbefale HowToWin. 

Finn O. 
 
Jeg giver Kim Holst og HowToWin min bedste anbefaling til et outplacementforløb. Forløbet har med tæt personlig 
rådgivning og gode solide værktøjer i den grad rustet mig til rejsen mod det næste job, og har HELT levet op til de 
forventninger, jeg havde til en sådan proces. Vi har været HELE vejen rundt fra de følelsesmæssige faser og 
omgivelserne reaktion med hvilke signaler, der bør sendes, til at få konkretiseret hvad man egentlig står for fagligt 
og personligt, hvad man virkelig gerne vil fremover og endelig vejen dertil med udformning af ansøgninger, CV, 
netværksmøder og ansættelsessamtaler.    
 
Hvis jeg skal fremhæve det 3 vigtigste ting du har skabt for mig igennem vore forløb, bortset fra CV og ansøgning 
hjælp, så vil jeg fremhæve: 

1. Systematik: Min møde til at arbejde med at sælge mig selv var mere eller mindre uorganiseret og "ad hoc". Jeg 
har ikke haft forståelse og system hvor skal jeg starte og hvad er mit endelig mål . Igennem den arbejde med dig har 
jeg fået alt det på plads. Nu har jeg fået system hvilket af mine værdier skal stå i første rakke og hvad opnå jeg med 
det. 

2. Forståelse af mine egen værdier : Igennem den systematiske arbejde vi har været fik du mig faktisk til at kigge på 
mig selv fra en anden vinkel og fremhæve nogle værdier som jeg selv var ikke klar var stærke hos mig, men også at 
acceptere nogle af de svagheder i min både personlig og professionel værdier. Det er naturlig en meget vigtig 
værktøj som jeg tager med i fremtidige karriere. Her vil jeg også tilføre forståelse jeg fik af hvilket type job passer til 
min profil bedst og hvilket skal jeg helst undgå. 

3. Forståelse og måde til at bruge mit netværk: Mit netværk er rimelig stort men jeg har faktisk aldrig brugt dem til 
at hjælpe mig selv til at komme til næste niveau i min karriere. Du var meget klar i vores samtaler at det er den 
vigtigste værktøj vi har og hvordan det skal udnyttes og bruges. 

Så vil jeg en gang til takke mange gange for den samarbejde og hjælp jeg fik fra dig.  

Hilsen Admir 
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Gennem How to Wins værktøjer og professionelle sparing har jeg fået lagt en plan for et karriereskift.  

Det mest værdifulde har været at få stillet skarpt på mine kompetencer, få afklaret hvor og hvordan de skal bruges – 
samt finde motivationen hertil.  

Hilsen Anders 

 

Gode værktøjer til at analysere jobannoncer og til at finde de helt rigtige ting at skrive i en ansøgning. 

Personlig coaching og gode råd med på vejen (henvisning til bøger) har hjulpet til at finde ud af, hvilke stillinger jeg 
kan søge. 

God vejledning i at benytte netværk. 

Et velment ”skub” fremad. 

Hilsen Lone 

Kære Kim, Hyggeligt at høre fra dig ;). Det går rigtig, rigtig godt. Over stok og sten! Jeg er superglad for mit nye job. 
Det er lige så alsidigt, udfordrende og ansvarsfyldt som jeg havde håbet på. Den perfekte kombi med et 
forskningsmæssigt indhold kombineret med stor virksomhedskultur. Det er også stadig meget nyt det hele. Jeg er 
kommet rigtig i gang. Så det hele er stadig meget nyt. Og kombinationen af at personen før mig har lavet noget juks, 
som der skal ryddes grundigt op i samt en hel ny måde at arbejde på for mig gør, at jeg da er ret udmattet når jeg 
kommer hjem fra arbejde. Men jeg er glad, glad, glad. Jeg håber du har det rigtig godt og at det går godt med 
HowToWin. Jeg har i hvert fald anbefalet dig vidt og bredt. Mange hilsener Marie 

Hi Kim 

Got the contract yesterday so it really is time to say goodbye.  I too will miss our sessions and discussions, it really 
was a pleasure. 

Three contributions have been: 

1. Sparring.  I could at any time discuss with you my fears, problems and concerns and you had that ability to 
make me feel I came with the answer.  I remember discussing some details about networking and asking if it 
was really worth it, to which you replied, its maybe only 1%, and then I realised what I seeing as a problem 
was an opportunity. 

2. Confidence, both in myself and the job process.  You created a total picture of me, not only bringing forward 
strengths but also securing I was at ease with weaknesses. In terms of the job process I remember when I 
was facing the Hogan test feedback interview you explained what it was how it was structured, so I went to 
the interview knowing what I faced rather than a scary unknown. 

3. Motivation. The job seekers road is very lonely, but you turned this into team work, but at the same time I 
never lost the notion that it was my responsibility. 

So, thanks very much, it made a difference and I will at any time recommend your services. 

All the best 

Neil 

Hej Kim 

Jeg har brugt noget af weekenden på at fintune mit CV og min ansøgning ud fra vores snak og de dokumenter du har 
fremsendt og i søndags sendte jeg en ansøgning afsted til en forstanderstilling på Xskolen i XXXX. Der er noget der har 
virket, for jeg er kaldt til samtale på fredag med konsulentfirmaet og på mandag med bestyrelsen og går jeg videre, er der 
anden samtalerunde med hele udvalget fredag den 15. xxxx :-) Der var 33 ansøgere til stillingen, hvilket konsulenten 
virkede ret imponeret over…! 

Så foreløbigt tak for hjælpen. Glæder mig til at gøre det hele endnu skarpere. 

God aften og nat til dig :-) 
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-------------------- 

”Jeg har været tilknyttet HowToWin og Kim Holst, gennem et afklaringsforløb, hvor jeg har fået stor indsigt i mine 
egne styrker og udviklingspunkter. Kim formår at skabe et trygt og tillidsfyldt rum, med masser af plads til udvikling. 
Samtidig stiller han krav og giver opgaver, der passede perfekt til det niveau, som jeg var klar til at arbejde på. Jeg 
har følt mig utroligt vel modtaget og jeg har haft en følelse af, at der altid har været tid til mig, uanset om det var 
morgen, eller aften og uanset omfanget af min henvendelse. Kim er en mand, med utroligt mange ting i gang, men 
når vi har mødtes, har jeg altid haft fornemmelsen af, at jeg var universets centrum og at han havde al tid i verden, til 
netop at hjælpe mig, med at løse mine problemstillinger. Konkluderende, kan jeg kun anbefale HowToWin og Kim 
Holst og jeg står i dag meget stærkere rustet til at arbejde videre med mine udfordringer og dermed med en langt 
større selvtillid i løsningen af den opgave, jeg henvendte mig med. Tusind tak, Kim” 

Det vigtigste ved mit forløb hos Kim Holst er de redskaber han har givet til sikring af min videre personlige udvikling. 
Dette blev gjort ved hjælp af dialog, bøger og Kim’s evne til bare at lytte. Derudover har Kim hjulpet mig med 
klargøring af mine kompetencer, både svage og stærke sider, samt streamlining af min ansøgning/CV og linkedIn 
profil. 

Rune  

Var til 2. samtale i onsdags ved Terma.  

Da jeg kom hjem fra samtalen lå en mail, hvor de spurgte om et par referencer. Jeg oplyste fire. 

Dagen efter blev jeg ringet op og tilbudt jobbet og de kunne modsvare min lønforventning. 

Jeg har accepteret og har nu modtaget kontrakten. Første arbejdsdag bliver allerede mandag den 7.  

Jeg vil gerne sige tak for samarbejdet og at du aldrig slap! 

Jeg tror det der i mit tilfælde har været vores vigtigste produkt, har været mit cv., som alle roser meget, 
inklusive konsulenten hos Ramsdal (som jobcenteret har anvist mig til).  

Jeg glæder til at komme i gang igen!  

Rigtig god vind til dig! 

Finn 

Kære Kim, 

Du har skabt kæmpe værdi for mig i dette forløb. Jeg kom i mål med nyt job, faktisk var jeg til tre samtaler på en 
uge, og jeg er nu i job fra 2. xxxx 😊😊,  

Mit forløb hos dig har været virkelig godt, og du førte mig med kloge greb ud af min komfort zone, og til slut var jeg 
helt immun og resilient overfor tests, tilbagemelding fra konsulent, og samtaler. Jeg føler, at jeg kender mig selv 
meget bedre end før, med klarhed over værdier og holdninger. Og ikke mindst bevidst om min potentialer og 
udviklingsmuligheder. Jeg er virkelig taknemmelig over, at du tog mig ind i et forløb. Mange mange tak – og god vind 
til dig.  

På gensyn en anden gang. Kh. Anne Birgitte 

Hej Kim 

Jeg har også altid følt mig meget velkommen hos dig, samt at jeg var lidt "speciel" for dig, hvilket helt sikkert er en af 
dine styrker.  

Din ukuelige optimisme omkring min situation, gjorde at jeg glæde mig til alle vores møder.  

Helt konkret fik du jo sat en rigtig god og virksom ansøgning op, samt gjort mit CV flot og overskueligt.  

Video sekvensen lærte mig personligt meget, og jeg har haft den i baghovedet, ved samtlige jobsamtaler. 

Stillingsanalyse bruger jeg konsekvent.  
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Alt i alt: UG med kryds og slange. 

Mange sommerhilsner 

Bjarne 

Kære Kim  
 
Jeg starter som politisk konsulent i E. foreningen.  
 
Opgaverne er lige mine kerneområder, som du jo har hjulpet mig med skarpt at formulere/sælge - ja mere 
end det...  
 
Foreningen ligger her i min baghave - tilfældigvis!! Der var 50 ansøgere og 6 til samtale, så dejligt endelig 
at komme igennem nåleøjet. 
 

Endnu en gang mange tak for din virkelig gode 
og konstruktive rådgivning.  
 
Henning var til samtale i går, og han var den eneste til det job - så han regner med at den er hjemme, men 
han har ikke fået svar endnu.   
 
Håber alt er vel hos dig og med ønsket om en rigtig god ferie.  
 
Stor hilsen  
Finn 

Hej Kim 
 
Det er mig der takker for din hjælp gennem denne svære tid. Jeg har nu haft et par dages fri her inden jeg 
skal starte hos XX på mandag. Jeg har selvfølgelig tænkt over, hvilken værdi du har givet mig.  
 
Du har givet mig en indsigt i, hvem jeg selv er, samt hvad det er der giver mig et drive til at performe. Du 
har desuden givet mig indsigt i, hvad jeg kan/vil stå model til ifht. min integritet. Bogen vedr. håndtering af 
besværlige personer, er også et unikt værktøj til min videre færden privat og professionelt. 
Så kort sagt, har du gjort mig klogere på mig selv og min person.  
Du skal endnu engang have mange tak - jeg ringer til dig når jeg er landet i det nye job. 
God weekend når du kommer så langt. 
De bedste hilsner  Michael 
---------------- 

"Uanset jobmæssig situation vil jeg stærkt anbefale Kim Holst som en både faglig og menneskelig stærk 
sparringspartner. Man får i selskab med Kim en dyb indsigt i egne evner på både det faglige og 
menneskelige plan - og man føler sig fantastisk klædt på i dialogen med potentielle arbejdsgivere, 
rekrutteringskonsulenter samt sit netværk generelt. 

Kim formår at skabe en alliance, hvor man under hele forløbet føler sig både tryg og i særdeleshed 
udfordret. Jeg er gået både fagligt og menneskeligt styrket fra hvert eneste møde med Kim." 

De bedste hilsner 

Torben 

 


