
 

Karriererådgivning og karriereudvikling for ENFJ-typer 

ENFJ-typen kan beskrives som udadvendt, idealistisk og empatisk. De har en tendens til at være 

organiserede og effektive, og de har ofte en stærk følelse af ansvar og pligt. De værdsætter harmoni og 

stabilitet, og de kan ses som noget traditionelle eller konforme. De har en tendens til at være udadvendte 

og omgængelige, og de kan godt lide at være sammen med andre mennesker og kan have en stor 

omgangskreds. De kan også beskrives som empatiske og omsorgsfulde, da de har tendens til at være 

følsomme over for andres følelser og kan nyde at hjælpe og tjene andre. ENFJ-typer er ofte tiltrukket af 

karrierer, der giver dem mulighed for at hjælpe og tjene andre, og som involverer organisation og 

opmærksomhed på detaljer. 

Når det kommer til at vælge en karriere, finder ENFJ'er tilfredsstillelse i at gøre det, de elsker allermest - at 

hjælpe andre mennesker. Og med deres kreativitet og drive kan de finde måder at tjene og løfte andre i 

næsten ethvert arbejdsmiljø, uanset om de sidder bag et skinnende bord i et bestyrelseslokale eller bag 

disken på en elsket lokal kaffebar. 

De har en tendens til at føle sig særligt motiverede i positioner, hvor de kan guide andre til at lære, vokse 

og blive mere selvstændige.  

Nogle mulige karriereveje for ENFJ-personligheder inkluderer: 

Ledelse: ENFJ'er er velegnede til ledelsesroller på grund af deres stærke lederevner, evne til at forstå og 

motivere andre og evne til at skabe et stabilt og harmonisk miljø. 

Undervisning: ENFJ'ere er velegnede til undervisning på grund af deres evne til at forstå og motivere elever 

og deres ønske om at hjælpe andre. De har også stærke lederevner og er i stand til at skabe et stabilt og 

harmonisk miljø. 

Sundhedspleje: ENFJ'er er ofte tiltrukket af sundhedsroller på grund af deres ønske om at hjælpe andre og 

evne til at skabe et stabilt og harmonisk miljø. De har også stærke lederevner og er i stand til at varetage 

administrative opgaver. 

PR: ENFJ'er er velegnede til dette felt på grund af deres udadvendte personlighed, evne til at skabe et 

stabilt og harmonisk miljø og evne til at håndtere administrative opgaver. De har også stærke 

interpersonelle færdigheder og nyder at arbejde med mennesker. 

Eventplanlægning: ENFJ'er er velegnede til dette felt på grund af deres udadvendte personlighed, evne til 

at tænke på deres fødder og evne til at skabe et stabilt og harmonisk miljø. De nyder også at arbejde med 

mennesker og har en stor sans for æstetik. 

HR: ENFJ'er er velegnede til dette felt på grund af deres evne til at sikre, at regler og procedurer følges 

korrekt, og at alle behandles retfærdigt. De har også stærke lederevner og er i stand til at varetage 

administrative opgaver. 

Præst: ENFJ'er er velegnede til dette felt på grund af deres ønske om at hjælpe andre og bevare tradition 

og stabilitet. De har desuden stærke lederevner, er i stand til at varetage administrative opgaver og ønsker 

at skabe et harmonisk miljø. 

Det er vigtigt at bemærke, at dette kun er nogle få eksempler, og ENFJ-personlighedstyper kan også have 

succes i andre karrierer, der involverer at hjælpe og tjene andre, organisation og opmærksomhed på 

detaljer. 


