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Jobsøgning

• Ingen facitliste! Men følgende grundlæggende principper:

– Matche krav i jobannoncer

– Personligt salg

– Hvad kan du ?

– Dokumentation af erfaringer

– Flot opsætning

– Overskuelighed

• Målestok for jobsøgningen:

Kommer du til jobsamtaler ?

– ”JA !” eller ”NEJ !”

Der findes intet midt imellem – kun forskellige måder at gribe

jobsøgningen an på !
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Personligt salg

• Den skriftlige ansøgning:

ikke 

– ØNSKESEDDEL 

men 

– SALGSBREV !

• Personlig markedsføring 

At sælge sige selv handler i bund og grund ”kun” om:

– Præsentation af kompetencer og kvalifikationer

– Hvad kan du tilbyde  - fagligt og personligt ?



CV skabelon
dmij

CV skabelon

• Kombinerer kronologisk CV med funktionsopdelt kompetence CV.

– Skaber overblik over nøglekompetencer og kvalifikationer.

– Styrker muligheden for det personlige salg i den skriftlige 

ansøgning.

• Hvordan skal CV skabelonen udfyldes ?

– De næste sider beskriver, hvordan CV skabelonen udfyldes.

– Skabelonen er blot et udgangspunkt til inspiration.

– Hvordan skal dit CV se ud ?

– Kan du bruge skabelonen som udgangspunkt for at lave dit eget 

personlige udtryk ?  Indsæt evt. foto.
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Udfyldelse af CV skabelon - 1

• Kronologisk CV

Udfyld oplysninger i omvendt kronologisk rækkefølge:

– Beskæftigelse

– Uddannelse

– Kurser

– IT

– Sprog

– Personlige oplysninger / fritid

– Evt. referencer
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Udfyldelse af CV skabelon – 2

• Hvad kan du ?

Beskriv dernæst og i kort form under de enkelte punkter i det 

kronologiske CV:

– Opgaver og jobfunktioner

– Resultater

– Erfaringer

– Metoder og kompetencer m.v.

• Kort sagt: 

Beskriv og udfyld med alle de opgaver, kompetencer og 

kvalifikationer, som du har varetaget og erhvervet dig gennem 

ansættelser, uddannelse, kurser m.m.
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Research 

• Lav research via jobannoncer: 

– hvilke fagudtryk gælder indenfor dit fag ?

– hvilke fagudtryk bruges i relation til forskellige jobtyper ?

– få inspiration til kompetencer, som du kan skrive ind i dit CV

• Opret evt. et CV på jobnet som hjælperedskab: 

– søg på stillingsbetegnelser indenfor dine mulige jobområder og 

dernæst på kvalifikationer

– hvilke af disse kvalifikationer skal du have skrevet ind i dit CV ?
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Udfyldelse af CV skabelon – 3

• Uddrag dine kompetencer af:

– Kursusbeviser

– Eksamensbeviser 

– Udtalelser 

– Jobbeskrivelser

– Ansættelseskontrakter

• Nøglekompetencer

– Udled nøglekompetencer af dit kronologiske CV, og skriv dem

ind i CV skabelonen under kompetenceprofil og personprofil.

– Skriv dernæst hver enkelt nøglekompetence i den grå spalte i

CV skabelonen og tilføj underkompetencer.
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