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Og alle følger dem. Men hvis du ønsker at springe over den anonyme kø af jobsøgere, der er ude efter det job,

du drømmer om, hvorfor gør du så akkurat det samme, som alle andre gør?

På vor tids hypermoderne arbejdsplads går det bedste job til den, der kan ´tænke på tværs´, tænke
udtraditionelt. Lad andre følge de gyldne regler. I stedet for skal du ´blæse på reglerne´ for at skabe den

maksimale effekt og få det job, du gerne vil have.

Dette opfindsomme og nyskabende system til jobsøgning er udviklet af Dr. William A. Cohen,
forhenværende headhunter og direktør. Hans omfattende undersøgelser har resulteret i et koncept, der er på
forkant med udviklingen og som forener teknikker/metoder fra forretningslivet, markedsføring, salg og

psykolgi til et resultat, som måske betegner det mest effektive system til jobsøgning i verden.
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