
Det målrettede
CV

Odense



Dagens program

✓ Hvorfor er CV’et vigtigt i jobsøgningen og hvad skal 
fremhæves?

✓ CV’et – hvornår skal jeg bruge det kronologiske eller 
det kompetenceopdelte CV?

✓ Hvordan bruger I jeres CV i kontakten til 
virksomhederne – og hvilken form for CV 
foretrækker I? 

✓ Sæt jer sammen to og to og spar med hinanden om 
jeres CV



Din 
arbejdsidentitet

Hvad vægter arbejdsgiver i en ansættelse

https://ballisager.com/wp-content/uploads/2018/08/CV_turnoffs_dilemmaer_rekrutteringsanalysen.jpg


Hvorfor er et målrettet CV vigtigt?

En rekrutteringsanalyse fra 2020 viser at:

▪ 80% af virksomhederne læser CV’et først 
▪ 49% læser normalt ikke ansøgningen, hvis CV’et ikke er interessant 

Det betyder, at du ikke skal gemme den gode forklaring på dine huller i dit CV til din 
ansøgning, men tackle dem i dit CV. Ellers bliver din ansøgning måske slet ikke læst.

En rekrutteringsanalyse fra 2020 viser at:

✓ 80% af virksomhederne læser CV’et først 
✓ 49% læser normalt ikke ansøgningen, hvis CV’et ikke er interessant 

Det betyder, at du ikke skal gemme den gode forklaring på dine huller i dit CV til din 
ansøgning, men tackle dem i dit CV. Ellers bliver din ansøgning måske slet ikke læst.



CV’et målrettet arbejdsgiver

✓ CV’et og jobansøgningen er de essentielle værktøjer til at sparke døren ind til en 
jobsamtale. 

✓ Hvor jobansøgningen viser mere om din motivation, fungerer CV’et som en dataliste 
over erhvervserfaring, uddannelse og kompetencer. 

✓ Et godt CV er overskueligt. Det er samtidig vigtigt, at CV’et sælger, er dynamisk og 
fængende. 

✓ CV’et er en reklame og tænker på sin modtager og sælger et budskab. CV’et skal være 
personligt og afspejle, at du er et levende menneske, samtidig med at det viser dine 
kompetencer, uddannelse og erfaringer. 

✓ Indhold, tone og stil målrettes til modtageren



CV’et din historie

En rekrutteringsanalyse fra 2020 viser at:

▪ 80% af virksomhederne læser CV’et først 
▪ 49% læser normalt ikke ansøgningen, hvis CV’et ikke er interessant 

Det betyder, at du ikke skal gemme den gode forklaring på dine huller i dit CV til din 
ansøgning, men tackle dem i dit CV. Ellers bliver din ansøgning måske slet ikke læst.

✓ Hvad kan du?

✓ Hvor jobansøgningen er fremadrettet, er CV’et bagudrettet, en 
”historiefortælling”

✓ CV’et er bygget op med data for, hvad du tidligere har lavet

✓ Det skal være let at gå til og skabe interesse

✓ Din ansøgning bliver ofte kun læst, hvis CV’et vækker nysgerrighed.

✓ Tænk derfor over, hvad modtageren mon kigger efter, og på de mest relevante 
kompetencer.



Tips og tricks til det gode CV

En rekrutteringsanalyse fra 2020 viser at:

▪ 80% af virksomhederne læser CV’et først 
▪ 49% læser normalt ikke ansøgningen, hvis CV’et ikke er interessant 

Det betyder, at du ikke skal gemme den gode forklaring på dine huller i dit CV til din 
ansøgning, men tackle dem i dit CV. Ellers bliver din ansøgning måske slet ikke læst.

✓ CV’et skal være overskueligt og struktureret - det vigtigste først
✓ Toppen af CV’et er altafgørende for førstehåndsindtrykket – derfor er en 

profilbeskrivelse vigtig
✓ Skriv navn, adresse, telefonnummer og mailadresse i sidefoden
✓ Husk overskrift i CV’ets sidehoved, så modtagerne ved, hvad de sidder med
✓ Lav luft i CV’et –må helst ikke fylde meget mere end 2 -3 sider og skrifttype ikke 

under størrelse 11
✓ Brug bulletpoints og vælg en skrifttype, et layout og et skriftsprog, der afspejler 

dig som person – comic sans er et no go i enhver branche



Tips og tricks til det gode CV

✓ Data i dit CV skal være præcise og ærlige
✓ Du skal skrive det nyeste først - omvendt kronologisk rækkefølge
✓ Brug gerne et levende sprog – det viser et levende menneske
✓ Husk du skal kunne genkende dig selv i CV’et
✓ Fremhæv resultater fra tidligere ansættelser
✓ Husk, at ikke alle kender til visse faggrupper, begreber mv. – forklar
✓ Forklar huller i arbejdshistorik – det er bedre end hvis arbejdsgiver skal gætte
✓ Overvej om det giver mening at have en LinkedIn-profil. Det kan jo være, du får 

et tilbud, der er bedre en dag?



Hvilken type CV skal jeg vælge

En rekrutteringsanalyse fra 2020 viser at:

▪ 80% af virksomhederne læser CV’et først 
▪ 49% læser normalt ikke ansøgningen, hvis CV’et ikke er interessant 

Det betyder, at du ikke skal gemme den gode forklaring på dine huller i dit CV til din 
ansøgning, men tackle dem i dit CV. Ellers bliver din ansøgning måske slet ikke læst.

Kronologisk CV – hvornår?
Det kronologiske CV er det klassiske CV. Det er den type, mange virksomheder er vant til at 
læse - og dét kan være en fordel. Her fortæller du om dine ansættelser, uddannelser o.l. i 
omvendt kronologisk rækkefølge 

Kompetence CV – hvornår?

Hvis du kun har en enkelt ansættelse bag dig, kan du med fordel lave et kompetence CV

Fordelen ved et kompetence CV er, at vægten ikke ligger flere ansættelsessteder, men 
derimod på dine kompetencer. Det kompetencestyrede CV fremhæver altså, hvad du kan, 
frem for hvor du har været ansat



Det kronologiske CV

✓ Hvor mange sider skal mit CV være – det er op til dig, men overvej hvad der er relevant 
at tage med af kompetencer og erfaring

✓ Vær målrettet i forhold til jobbet 
✓ Lav en profilbeskrivelse øverst i CV’et der er sælgende og tænk i hvad der er relevant for 

arbejdsgiver
✓ Ensartet struktur, layout – gør det nemt for læseren 
✓ Billede og referencer kan du overveje



Det kronologiske CV II

En rekrutteringsanalyse fra 2020 viser at:

▪ 80% af virksomhederne læser CV’et først 
▪ 49% læser normalt ikke ansøgningen, hvis CV’et ikke er interessant 

Det betyder, at du ikke skal gemme den gode forklaring på dine huller i dit CV til din 
ansøgning, men tackle dem i dit CV. Ellers bliver din ansøgning måske slet ikke læst.

Indhold:

✓ Kontaktoplysninger & billede
✓ En kort profil – ”Påstanden om din fortræffelighed” 
✓ Erhvervserfaring
✓ Uddannelse, kurser og efteruddannelse
✓ Frivilligt arbejde
✓ IT-kompetencer 
✓ Sprogkundskaber
✓ Privat og fritid



Profil på dit CV
Et eksempel på profil:

Erfaren lagermedarbejder med flair for IT

Jeg har de sidste 10 år arbejdet som lagermedarbejder men er oprindelig uddannet 
gartner. I mit arbejde som lagermedarbejder hos Matas har jeg været ansvarlig for 
lagerstyring og har stor erfaring i arbejdet med systemerne SAP og Navision.  

Som person har jeg en positiv indstilling til nye udfordringer. Jeg ser muligheder og 
er altid klar til nye opgaver. Hjælpsomhed er for mig en selvfølge, og jeg yder gerne 
en ekstra indsats for at overholde deadlines både for mig selv og kollegaer. Jeg er 
fleksibel med hensyn til både arbejdstider og opgaver. Jeg er kendt for at være en 
god kollega, der samarbejder med alle til fælles udbytte og med en god portion 
humor.



Det kronologiske CV III

Erhvervserfaring:

✓ Brug punktopstilling – det gør det lettere at læse
✓ Angiv årstal for hhv. ansættelse og fratrædelse 
✓ Beskriv dine arbejdsopgaver kort og præcist
✓ Evt. beskriv opnåede resultater

Vær opmærksom på at beskrive arbejdsopgaver og resultater, der er relevant for den 
stilling, du søger. 



Det kronologiske CV IV

Hvordan skriver jeg om uddannelse, kurser og efteruddannelse, frivilligt arbejde, og 
hvad jeg laver i min fritid? 

✓ Overvej, hvad der er relevant for den stilling, du søger
✓ Medtag kun det relevante! 
✓ Uddannelse - beskriv
✓ Uddyb evt. relevante kurser – og beskriv hvis du kan bruge kurset i et kommende 

job
✓ Skriv kort om frivilligt arbejde og din fritid – det er med til at give et billede af dig 

som person



Et kronologisk CV - eksempel

En rekrutteringsanalyse fra 2020 viser at:

▪ 80% af virksomhederne læser CV’et først 
▪ 49% læser normalt ikke ansøgningen, hvis CV’et ikke er interessant 

Det betyder, at du ikke skal gemme den gode forklaring på dine huller i dit CV til din 
ansøgning, men tackle dem i dit CV. Ellers bliver din ansøgning måske slet ikke læst.

Navn:
Adresse: 
Postnr. og By: 

Profil

Erhvervserfaring
2016 – 2020 Gartner Glad, salg af planter og blomster, podning, plantning og indkøb
2015 –
2014 – 2014         

Uddannelse og kurser
2011 – 2014 Uddannet gartner

Kørekort
B, 

Sprog
Dansk i skrift og tale
Engelsk i skrift og tale

Fritidsinteresser
Min fritid bruger jeg i min kolonihave sammen med min kone og vores tvillinger på 6 år. 



Hvorfor lave et kompetence CV

Et kompetence CV bliver også kaldt et funktionsopdelt CV, da du udvælger kompetencer 
og arbejdsopgaver, som du vil sætte fokus på

Et kompetence CV er godt at bruge, hvis du har store huller i dit CV, eller gerne vil skifte 
branche

Opbygning af et kompetence CV
✓ Kontaktoplysninger

✓ Profil

✓ Kompetencer – er det punkt der fylder

✓ Erhvervserfaring

✓ Uddannelse m.m.



Hvilke kompetencer skal jeg fremhæve?

✓ Personlige kompetencer – Hvem og hvordan du er som person

✓ Faglige kompetencer – Hvilke overordnede arbejdsopgaver du kan løse og har erfaring 

med fra tidligere

✓ Sociale kompetencer – Hvordan du er sammen med andre mennesker, hvordan du 

håndterer sociale situationer og trives du med at arbejde i teams

✓ Forandringskompetencer - Hvordan du forholder dig til nyt, og hvordan du ser på dine 

arbejdsopgaver

✓ Er du fleksibel og åben



Hvad og hvor meget skal jeg skrive?

✓ Du skal fremhæve det der er relevant for en ny arbejdsgiver og nedtone resten

Du er opsagt – skal jeg skrive en slutdato i mit CV?

✓ Har du passeret slutdatoen for dit ansættelsesforhold er det en god ide at skrive 

slutdatoen i dit CV

✓ Befinder du dig i opsigelsesperioden, kan du godt vente med at skrive slutdatoen

✓ Husk - en slutdato er ikke lig med en afskedigelse

✓ Skriv aldrig ophørsårsager i dit CV. Der er ingen grund til at sætte det på dagsordenen

Jeg har selv sagt op – skal jeg skrive det?

✓ ”Curriculum Vitae” betyder livsforløb så derfor kan dit CV også være en oversigt over de 

drømme, du udlever, eller de veje, du går



Hvad og hvor meget skal jeg skrive? II

Jeg har huller i CV’et – hvordan tackler jeg det?

✓ Der kan være forskellige grunde til, at der er huller i CV’et – de kan være selvforskyldt eller 

virksomhedskonkurs, nedskæringer, opsigelse pga. sygdom. Du kan håndtere huller i dit CV ved at 

slette måneder og nøjes med at angive årstal på dit CV

✓ Er der stadig huller, skriv da hvad du har brugt tiden på – opkvalificering, frivilligt arbejde – husk det 

skal være attraktivt for arbejdsgiver

Jeg er gået ned med stress i mit sidste job – skal jeg fortælle det?

✓ Ja, helt sikkert”, hvis du er sygemeldt – f.eks. med arbejdsrelateret stress – og søger job har du 

faktisk pligt til at oplyse den ansættende virksomhed om det. Skriv det ikke i CV’et, men nævn det, 

når du kommer til samtale

✓ Er du raskmeldt, vil vi ikke anbefale dig at skrive om din stress i dit CV – det er for tidligt i 

rekrutteringsprocessen og du kan risikere at blive fravalgt



Jobsøgningsstrategi

Struktur i hverdagen og en plan med din jobsøgning kan hjælpe dig til at holde 

motivationen, når du søger job.

✓ Gør op med dig selv, hvad du gerne vil arbejde med

✓ Tænk over dine styrker, kompetencer og passion

✓ Vær realistisk

✓ Få struktur i din jobsøgning – lav en ugentlig plan og reflekter ved ugens afslutning om du har nået 

dine mål

✓ Tænk din jobsøgning som et projekt – sæt milestones



Afrunding og 
selvstændig 
arbejde med 
eget CV


