
 

Karriererådgivning og karriereudvikling for ENTJ-typer 

ENTJ-typen kan beskrives som selvsikker, analytisk og strategisk. De har en tendens til at være organiserede 

og effektive, og de har ofte en stærk følelse af ansvar og pligt. De værdsætter logik og effektivitet, og de 

kan ses som noget uafhængige eller ukonventionelle. 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 analytiske og strategiske, da de har tendens til at være dygtige til 

problemløsning og beslutningstagning. ENTJ-typer er ofte tiltrukket af karrierer, der giver dem mulighed for 

at være uafhængige, og som involverer problemløsning og beslutningstagning. 

For ENTJ'er er fiasko ikke en mulighed - de udtænker en vision for fremtiden, formulerer en strategi for at 

opnå denne vision og udfører hvert trin med hensynsløs præcision. 

Struktur og orden er nøglen, og hvis nogen bliver sjusket, eller holder tingene tilbage med inkompetence, 

dovenskab eller ineffektivitet, vil ENTJ'er ikke tøve med at slå hårdt ned på disse. ENTJ-personligheder 

forfølger deres mål og har strenge standarder for sig selv og andre, der frem for alt er designet til at være 

effektive.  

Karriereveje for ENTJ-personligheder inkluderer: 

Ledelse: Denne karrierevej giver dig mulighed for at bruge dine naturlige lederevner til at styre og motivere 

teams, sætte strategier og træffe vigtige beslutninger. 

Ledelseskonsulent: Denne karriere involverer at hjælpe virksomheder og organisationer med at forbedre 

deres drift og strategi. Som ENTJ vil du sandsynligvis nyde processen med at analysere komplekse 

problemer og udvikle løsninger, samt evnen til at lede teams til at implementere disse løsninger. 

Advokat: ENTJ'ere har ofte stærke analytiske evner og nyder at debattere og argumentere, hvilket kan få 

advokatbranchen til at passe godt. Derudover kan du nyde de intellektuelle udfordringer ved at fortolke 

love og regler. 

Investor: Denne karrierevej involverer at arbejde med finansielle transaktioner med høj indsats og kræver 

kreativitet, hurtig tænkning og evne til at lede forhandlinger. Som ENTJ kan du nyde dette felts hurtige og 

dynamiske natur. 

Politiker: Denne karrierevej giver dig mulighed for at bruge dine overbevisningsevner og evne til at tænke 

strategisk til at foretage ændringer og forbedre samfundet. Du kan nyde den intellektuelle udfordring at 

finde nye løsninger på politiske problemer, samt evnen til at lede og påvirke andre. 

Officer: Som ENTJ kan du trives i militærets hurtige, højtryksmiljø, hvor strategisk tænkning og beslutsom 

ledelse er afgørende. 

IT-chef: Denne karrierevej involverer at lede teams og træffe vigtige beslutninger vedrørende IT-strategi og 

teknologiens retning i en virksomhed. Som ENTJ kan du nyde evnen til at forme fremtiden for en 

virksomhed og lede teams til succes. 

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

succes i andre karrierer, der giver dem mulighed for at være uafhængige, og som involverer problemløsning 

og beslutningstagning. 


