
 

Karriererådgivning og karriereudvikling for typiske ESTP-typer 

ESTP-typen kan beskrives som energisk, modig og spontan. De har en tendens til at være handlings-

orienterede og nyder at tage risici. De værdsætter frihed og fleksibilitet, og de kan ses som noget impulsive 

eller uforudsigelige. De har tendens til at være tilpasningsdygtige og ressourcestærke, og de kan nyde at 

prøve nye ting og opleve nye fornemmelser. De kan også beskrives som udadvendte og omgængelige, da 

de nyder at være sammen med andre mennesker og kan ofte have en stor omgangskreds. ESTP-typer er 

ofte tiltrukket af karrierer, der giver dem mulighed for at være uafhængige, og som involverer handling og 

problemløsning. 

Karrieren, hvor man anerkendes for at skabe handling og fremdrift, motiverer de fleste ESTP-typer. De er er 

ofte praktiske og gode til at træffe hurtige beslutninger i øjeblikkets hede. Samtidig er de venlige 

mennesker, som altid ser ud til at få venner og forbindelser, uanset hvor de går. Popularitet og solidt 

netværk kan være enorme aktiver i arbejdsverdenen, og ESTP'er kan ofte skabe det. 

ESTP'ers naturlige dristighed og improvisationsevner, gør salg, forretningsforhandlinger, marketing, endda 

skuespil – ethvert anspændt, konkurrencepræget miljø – til en god karriereretning. ESTP-personligheder 

stoler på, at de foretager det rigtige valg. Risici, store som små, er en del af livet, og ESTP'er sidder ikke og 

venter på, at en eller anden chef på toppen fortæller dem, hvad de skal gøre 

Nogle mulige karriereveje for ESTP-personligheder kan som eksempler være: 

Iværksætter: ESTP'er er ofte uafhængige og tilpasningsdygtige, hvilket gør dem velegnede til at starte og 

drive deres egen virksomhed. 

Sælger: ESTP'er er ofte udadvendte og omgængelige, hvilket gør dem til gode kandidater til en karriere 

inden for salg. 

Officer: ESTP'er er ofte tilpasningsdygtige og ressourcestærke, hvilket gør dem velegnede til lederroller i 

forsvaret. 

Politi: ESTP'er er ofte handlingsorienterede og ressourcestærke, hvilket gør dem til gode kandidater til 

karrierer inden for Politiet. 

Ambulanceredder: ESTP'er er ofte tilpasningsdygtige og ressourcestærke, hvilket gør dem velegnede til 

karrierer i nødberedskab. 

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

succes i andre karrierer, der involverer handling, problemløsning og evnen til at tilpasse sig nye situationer. 


