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Klumme

FREDAG DEN 21. AUGUST 2015

Angrib jobmarkedet,
før det angriber dig
Klumme: Du skal udvikle dig nu – i dag, før udviklingen overrasker dig! Sådan
lyder opfordringen fra fremtidsforsker Mette Sillesen fra Future Navigator.
METTE SILLESEN, FREMTIDSFORSKER I FUTURE NAVIGATOR

Amatørernes æra er slut. Vi kan ikke længere
sidde på vores varme baldepuder og skubbe
papiret fra den ene ende af skrivebordet til den
anden. Det var så rart og hyggeligt, men nu er det
slut. Udviklingen har indhentet os, og det vil den
fortsætte med. Inden for de næste 15 år vil ca. to
milliarder af de jobs, som vi har i dag, være overtaget af computere, robotter og maskiner. Og nej,
det drejer sig ikke kun om servicefagene og de
ufaglærte. Automatiseringen rammer alle brancher og erhverv. Fremtidens tabere bliver dem,
der ikke kan svare på spørgsmålet hvilken værdi
skaber du?, og som er opdraget til lønmodtagerkultur. Videregående uddannelse, gode karakterer og en ansættelseskontrakt er absolut ingen
garanti for et job i fremtiden.

mere i os selv. Det at skabe værdi er ikke noget,
man kan læse sig til, værdi skabes ved at handle
og gøre. Uddannelse, kurser, certiﬁkater og
diplomer er ﬁnt og godt, men det er ikke længere
nok. Viden er ikke længere en eksklusivitet, men
er tilgængelig for alle. Det afgørende er, at du kan
omsætte din viden i praksis. F.eks. bliver du ikke
leder, fordi du tager en MBA. Nej, det gør du ved
at træne dine lederegenskaber igennem mange
år, ved at motivere og udvikle dine medarbejdere
i det daglige og ved at udvise god adfærd indenfor din professions etiske kodeks. At blive rigtig
dygtig til noget kræver benhård og kontinuerlig
træning. Det handler om viljen til at blive ved,
om at turde udfordre sig selv og samtidig forholde sig åbent og opsøgende.

Fremtiden skriger på dygtighed. Det er ikke for
at male fanden på væggen, men for at påpege, at
arbejdsmarkedet er under radikal transformation. Og derfor skal du og jeg og alle andre, der
ikke vil miste sit job til en robot, se at få ﬁngeren
ud. Vi er nødt til at blive meget, meget dygtigere
til det, vi laver, gøre os mere umage og investere

Det er fedt at være en original. Det lyder
måske hårdt og med indikation om, at endnu
ﬂere bliver stressramte i fremtiden. Men uanset
om du er for eller imod udvikling, så er det et vilkår for fremtiden og en del af alle jobs. Dem, der
imødekommer udvikling og investerer tid i at
træne og dygtiggøre sig, er fremtidens vindere.

Med det sagt, er det også væsentligt at nævne, at
det ikke handler om at være perfekt og poleret.
Det fejlfrie, som lever op til alle krav og forventninger, er da godt og ﬂot, men det er også ved
virkelig at trætte os. I stedet bliver det fedt at
være en original – som ikke kan kopieres. Så
opfordringen lyder: Få det bedste ud af den, du
er, ved at træne dine egenskaber og dyrke dine
særheder.
Træn og stink med samme sind. En anden god
nyhed er, at det bliver helt okay at ‘stinke’. I
Future Navigator, hvor jeg er fremtidsforsker,
ikke alene erkender vi ‘stinkefasen’ (den første
periode med træning af noget nyt), vi prisværdiger den også. For når man stinker til noget, har
man har taget hul på en byld, brudt med en vane
og vovet sig ud på nye farevande. Med andre ord
skal vi blive meget bedre til at sige som Pippi
Langstrømpe: Det har jeg ikke prøvet før, så det
kan jeg sikkert godt.
Så er der vist bare tilbage at sige træn og stink
med samme sind. Rigtig god fornøjelse!
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Hold dit
næste kursus
ved Vadehavet
Skærbæk Kursus- og Eventcenter ligger midt i Danmarks flotteste natur
med Nationalparken, Vadehavet og Rømø som nærmeste nabo.
Vi tilbyder forskellige former for teambuilding aktiviteter. Der er fokus på sjove
oplevelser og stærkt samarbejde, som giver motivation og bonus på
bundlinien.
Vi er et kursuscenter der kan det meste, og for hvem en opgave hverken er
for lille eller for stor. Hos os har vi også faciliteterne til firmafester af alle typer
og størrelser.
Læs mere på www.kursus-fritidscenter.dk eller kontakt os på tlf. 74 75 19 70
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»Se, at få ﬁngeren ud,
hvis du vil være sikker på
en plads på fremtidens
arbejdsmarked.« Sådan
lyder opfordringen fra
fremtidsforsker Mette
Sillesen. Foto: Mark Thyrring,
Future Navigator

