
 Inspiring your future 

NEWLIVES UDRETTER IKKE MIRAKLER, MEN VI HAR SET MANGE! 
 
 Ved du, at også du har en blanding af talenter og kompetencer? 

 Ved du, at det aldrig er for sent at opdage og udvikle disse? 

 Ved du, at der er frivillige coaches, der vil hjælpe dig i gang og guide 

dig hele vejen? 



 

DU KAN MERE END DU TROR! 
 
NEWLIVES specialiserer sig i gratis coaching og vejledning af kvinder 
med baggrund i prostitution og kvinder, som er tidligere ofre for 
trafficking.  Vi laver empowerment! 
 
NEWLIVES er en ikke-religiøs, ikke-politisk og non-profit gruppe af 
mennesker med professionelle baggrunde i f.eks. business, socialt 
arbejde, kulturstudier, webdesign, kommunikation, pressearbejde 
og HR. 
 
NEWLIVES’ folk vil inspirere og støtte dig med konkrete værktøjer, 
der kan skaffe dig et job uden for sexindustrien. Vores mål er at  
gøre dig opmærksom på dit eget potentiale. Når du først indser 
dette potentiale, kan vi hjælpe dig med at bruge denne nye indsigt i 
din jobsøgning.  
 
Det vigtigste er, at vi hjælper dig med at udvikle et nyt selvbillede, 
hvor du bliver opmærksom på dine egne talenter og kompetencer. 
For du har potentiale, det ved vi erfaringsmæssigt! 
 
Uanset om du har en uddannelse eller ej, så har du masser af  
kompetencer.  



 

DIN FREMTID LIGGER I DIT UNIKKE POTENTIALE! 
 
Talenter 
Kender du dine talenter? Hvad har du nemt ved? Hvad kan du gøre 
godt uden en stor indsats? Hvis du er god til noget, er det så på 
grund af dit talent, eller fordi du har udviklet en færdighed? Mens 
disse spørgsmål ikke betyder så meget i en hverdagssituation, er det 
godt at kende svarene, hvis du er på udkig efter en ny karriere.  
 
Kompetencer 
Hvilke områder har du erfaring med? Hvilke redskaber har du med 
dig hver dag, enten bevidst eller ubevidst? Hvordan kan disse  
kompetencer bruges i et nyt job? Ud af de kompetencer, som du har 
tillært dig, hvilke får dig så til at føle dig godt tilpas? Alle dine  
kompetencer – store som små – er værdifulde. Succeshistorier  
underbygger dine kompetencer. Alle mennesker har deres del af 
succeshistorier – også dig! Du kan faktisk altid mere end du tror.  
 
Personlige egenskaber 
Hvem er du som menneske, som person og måske også som  
kollega? Hvad ville andre mennesker sige om dig i et nyt job? Kan du 
sætte ord på din personlighed? Passer din personlighed godt  
sammen med dine professionelle færdigheder? Det hele handler 
om, at du skal have et klart billede af dig selv i det nye job. 
 
Din passion 
Hvilke jobrelaterede muligheder motiverer dig mest (vær  
opmærksom på, at vi spørger til muligheder og ikke jobtitler)? Hvor 
får du din energi fra? Ud af alle de kompetencer og talenter du har, 
hvilke ville du så foretrække at arbejde med? Hvorfor? Hvordan 
kunne du tænke dig at bidrage til dit nye arbejdsmiljø? 



 Det er aldrig for sent at gøre brug af dit potentiale 

KICKSTART DIN NYE KARRIERE VED 
AT FÅ NY INSPIRATION – GRATIS! 
 
Uanset om du stadigvæk arbejder som prostitueret og ønsker at 
forlade dette, eller om du allerede har forladt prostitution, så er det 
altid meget givtigt for dig at overveje dit potentiale.  
 
Du er en helt unik person, og også du har et potentiale, som en  
arbejdsplads kan få gavn af.  
 
Du har måske aldrig før fået af vide, at du faktisk har talenter,  
kompetencer og en passioner, der samlet kan løfte dig videre ud i et 
nyt job. Det kan en NEWLIVES coach hjælpe dig med. 
 
Få en kompetent coach fra NEWLIVES til at hjælpe dig. 
 
KONTAKT OS PÅ INFO@NEWLIVES.DK – og spørg efter en coach. 

 
 

WWW.NEWLIVES.DK  

mailto:INFO@NEWLIVES.DK

