
 

Karriererådgivning og karriereudvikling for typiske INFJ-typer 

INFJ-typen kan beskrives som introspektiv, idealistisk og struktureret. De er kendt for deres kreativitet, 

indsigt og dybe medfølelse og moral. De er også perfektionister, der stræber efter ekspertise i alt, hvad de 

gør. De er ofte tiltrukket af at hjælpe og drage omsorg for andre, og de har en stærk følelse af rigtigt og 

forkert. INFJ'er er kendt for deres evne til at se det større billede og forstå komplekse koncepter og ideer. 

De har en tendens til at være reflekterende og introspektive, og de beskrives ofte som værende stille og 

reserverede. På trods af deres indadvendte natur er INFJ'er ofte i stand til at inspirere og motivere andre til 

at nå deres mål. De foretrækker arbejdsmiljøer, der er stille, private og organiserede.  

Karriereretningen INFJ'er længes efter at finde, er det som stemmer overens med deres værdier og 

drømme - en karriere, der giver dem mulighed for at opfylde deres unikke mission i denne verden. For disse 

personligheder er et job ikke tilfredsstillende, hvis det ikke giver en dybere følelse af formål - uanset hvor 

god lønnen er. Den gode nyhed er, at mennesker med denne karrieredrøm kan bruge deres kreativitet og 

beslutsomhed til at finde arbejde, der passer til deres behov inden for stort set alle områder. For INFJ-

personligheder kan job, der involverer at hjælpe og skabe kontakt til mennesker, være dybt 

tilfredsstillende. 

Faktisk kan INFJ'er problemer med at beslutte, hvilket job der er bedst for dem, fordi de er i stand til at 

forestille sig så mange muligheder. De kan se mængder af vildt forskellige veje frem, hver med sit eget sæt 

af belønninger. Dette kan være spændende, men også stressfremkaldende, for at vælge én betyder at give 

slip på så mange andre. INFJ'er kan endda føle en følelse af tab, når så mange døre lukker, fordi en blev 

valgt.  

Karriereveje for INFJ-personligheder, kan som eksempler være: 

Rådgiver: INFJ'er er ofte empatiske og omsorgsfulde, hvilket gør dem velegnede til karrierer inden for 

rådgivning. 

Forfatter: INFJ'er er ofte kreative og originale, hvilket gør dem til gode kandidater til en karriere i skrivning. 

Kunstner: INFJ'er er ofte kreative og originale, hvilket gør dem velegnede til karrierer inden for kunst. 

Underviser: INFJ'er brænder ofte for at lære og hjælpe andre med at lære. De kan være velegnede til en 

karriere som underviser, hvor de kan inspirere og motivere eleverne til at nå deres fulde potentiale. 

Psykolog: INFJ'er er ofte introspektive og empatiske, hvilket gør dem velegnede til karrierer inden for 

psykologi. 

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

succes i andre karrierer, der giver dem mulighed for at være kreative, og som involverer at hjælpe og 

servicere andre. 


