
Få styr på CV’et
Hvad kan du og hvem er du? Dit CV skal give den potentielle 

 arbejdsgiver svarene i overbliksform; let, hurtigt og præcist og skabe 
interesse for yderligere dialog. Derfor er det ikke uden betydning, 

 hvordan du skriver dit CV. Men hvad skal der til?
I denne Plus-guide gennemgår HR- Partner Cecilie Hansen,   

hvordan du udarbejder et effektfuldt CV.
H     H     H

Redaktion og layout: Jon Arskog og Anette Riemann, april 2012.  
Tekst: Cecilie Hansen, PeopleInsync, Ulla Gunge Hansen og Jon Arskog, Berlingske Business.

 Foto: Scanpix Denmark.
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CV strategi
03  Dit CV fortæller, hvem du er

07  Fire slags CV’er

22  Tanker om et CV

25  Sådan skriver du CV

27  Drop fotoet på dit CV smukke

28  Gå online med dit CV

32  Opret CV i jobdatabaser

33  Sociale medier i jobsøgningen

35  Vær på det rigtige stedIn
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Man kan skrive stolpe op og 
stolpe ned, om hvem man 
er eller gerne vil være i en 
ansøgning, men når det 

kommer til stykket er det ens kompe-
tencer og CV, der afgør om man er egnet 
til et job og kommer til jobsamtalen. Og 
først herefter vurderes der på dine per-
sonlige kompetencer.

Så hvad kan du og hvad er dine erfarin-
ger?

I dag er der mange ansøgere til de fle-
ste stillinger, så svarene på de to spørgs-

mål skal en potentiel arbejdsgiver gerne 
sidde tilbage med efter at have kastet 
ikke meget mere end et blik på dit CV. 
Med det i hånden skal arbejdsgiveren 
lynhurtigt kunne afkode, om du overho-
vedet er i stand til at løse de opgaver, som 
hører med til jobbet.

Og har du kompetencerne, skal CV’et 
også gerne give arbejdsgiveren lyst til at 
vide mere om dig og ultimativt ville se 
dig til en samtale.

Det er, ifølge HR- Partner Cecilie 
Hansen fra rekrutteringsfirmaet 

Dit CV 
fortæller, 
hvem du er
Et CV er et billede på dine kompetencer. Det skal fortælle den rekrutterende, 
hvem du er og hvorfor du kan passe ind i jobbet.

Af Jon Arskog // joar@berlingskemedia.dk
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PEOPLEINSYNC i København, kort og 
godt hvad et CV er for en størrelse.

»Dit CV er en slags dokumentation på, 
hvem du er - en opsummering af dine 
erhvervsmæssige erfaringer, kompeten-
cer og din uddannelse. Information som 
underbygger de forhold, du nævner i din 
ansøgning, når du søger på en specifik 
stilling eller den information, som du 
mener er relevant og dækkende for at 
kunne løse et hvilken som helst job, in-
denfor den kategori du gerne vil arbejde 
i,« siger Cecilie Hansen, der nævner det 
sidste for det tilfælde, at man ikke søger 
et specifikt job, men en jobfunktion 
inden for flere forskellige brancher.

Skriv kortfattet og overskueligt
»Mange job har rigtig mange ansøgere. 
Dermed har arbejdsgiverne ikke altid tid 
til lange udredninger om, hvem du er og 
hvorfor du er. Formålet med dit CV er, at 
det skal give læseren et hurtigt overblik 
over, hvad du har lært og kan. Det skal 
derfor være overskueligt og let at læse,« 
siger hun.

Men hvordan skriver man et CV, der 
fænger og som har det med, som det skal?

Ifølge Cecilie Hansen skal man be-
gynde med at gøre sig det klart, hvad ens 
kompetencer er og hvilke der er relevan-
te for det job eller den jobfunktion man 
søger.

»Hvilke job har du haft og hvad har de 
job givet dig af erfaringer og kompeten-
cer? Hvilke uddannelser og kurser har du 
taget, hvad kan du af sprog og på hvilket 
niveau, og hvilke IT-kompetencer har 
du,« spørger hun retorisk.

Afhængig hvor langt man er i sin kar-
riere er kompetenceafklaring, et godt 
værktøj til CV-skrivningen, at udarbejde 
en bruttoliste over alle de ting man har 
foretaget sig gennem livet. For derigen-
nem bliver man måske opmærksom på 
glemte eller opdagede kompetencer.

»Bestyrelsesarbejde i en andelsbolig-
forening eller fodboldklub, eller det at 
have været spejderleder er erfaringer der 
har formet dig, som den du er og det er 
muligvis kompetencer, der kan bruges 
i det pågældende job,« siger Cecilie 

Dit CV fortæller, hvem du er (fortsat)
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Hansen, der dog peger at et sådant behov 
for kompetenceafklaring oftest er for ny-
uddannede, folk der søger brancheskift, 
eller ledige, der tit må genopfinde sig selv.

Når kompetencerne er på plads, skal 
de kompetencer der er relevante for det 
pågældende job udvælges og formes 
til et CV, der matcher karakteren af det 
ønskede job. Et CV er nemlig ikke bare et 
CV, lyder det fra Cecilie Hansen.

»Grundlæggende findes der fire typer 

Janni K. har udarbejdet et 
online CV i et simpelt CMS-
system og publiceret det på en 
hjemmeside. CV’et omfatter en 
forside med en kort beskriven-
de pro� l og stikord for hendes 
interesser og kendetegn. Det er 
suppleret med links og en QR-
kode til hendes linkedin pro� l, 
blog og twitter.
 På en enkelt underside har hun lagt et PDF-dokument 

med et kronologisk CV og et eksempel på tidligere udført 
 formidlingsarbejde.

CV: et klassisk kronologisk CV, et kompe-
tence CV, et internationalt CV, og søger 
du leder- eller direktørjob, så er der et CV 
til den type jobs også,« siger HR- Part-
neren, der, mens de to sidstnævnte lidt 
giver sig selv, anbefaler, at man vælger et 
kronologisk CV til jobskift indenfor egen 
branche og et kompetence CV, hvis man 
skifter fag eller branche. 

 Y (Se artikel om CV typer.)

Dit CV fortæller, hvem du er (fortsat)
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Suppler med et online CV
Med internettet er det blevet lettere at 
rekruttere, og det benytter stort set alle 
rekrutterende virksomheder sig af i dag. 
Derfor gælder det om også at gøre sig til 
på nettet. Det kan ifølge Cecilie Hansen 
gøres med et online CV, som kan stå 
alene eller supplere det ’’fysiske’’ man 
vedlægger en ansøgning.

»Flere og flere vælger at udvide deres 
CV til et online CV. Det er et godt suppe-
ment for alle og særligt, hvis du agerer in-
denfor et kreativt felt, ledelse eller anden 
baggrund hvor du ønsker at tilføje flere 
informationer end der ellers er plads til,« 
fortæller Cecilie Hansen.

Et online CV kan være flere ting. Det 
kan være din egen hjemmeside oprettet 
til formålet, en blog eller et hosted CV 
hos en af flere online CV-formular udby-
dere, men det kan også være en LinkedIn 
profil, der dog kan være mere end blot 
det.

Vær altid forberedt på en jobsamtale, skulle den pludselig opstå. Hav som 
minimum et visitkort, der fænger. 

Altid jobsøgende
En anden ting der er værd at overveje er 
altid at være beredt på en jobsamtale og 
hav eventuelt dit CV med dig, eller i det 
mindste et visitkort.

»Overvej at få lavet et personligt visit-
kort, du altid har med i lommen, du ved 
ikke hvor og hvornår du evt. møder en 
mulig jobåbning. Du kan også lave en 
folder, brænde en stak cd-rom’er eller et 
USB stik du kan udlevere, men husk at 
for at opnå en positiv effekt, skal mate-
rialet give mening og være gennemar-
bejdet. Gør det enkelt og overskueligt, 
skriv kort og præcist og overvej hvad, 
hvor og hvorfor du gør det,« siger Cecilie 
Hansen. B

 Y Læs artikel om online CV.
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Det kronologiske CV
Det mest almindelige CV, er et standard 
CV eller et kronologisk CV. Det kender og 
foretrækker de fleste arbejdsgivere. 

I et kronologisk CV står det nyeste 
først, altså dit seneste job og erfaringer 
herfra samt din sidste uddannelse, etc.

CV’et er bygget op over følgende 
hoved elementer:

- Kortfattet personlig profil
- Erhvervserfaring
- Uddannelse
- Kurser
- IT kompetencer
- Sprogkompetencer
- Andre relevante erfaringer, f.eks

foreningsarbejde, priser, hædersbe
visninger m.m.

- Relevante udlandsophold
- Personlige egenskaber
- Fritidsinteresserer
- Referencer
Du kan vælge at indlede det kronolo-

giske CV med at beskrive dine vigtigste 
kompetencer i forhold til det aktuelle 
job, du søger.

Betragt det som en slags personlig profil. 
Her skriver du kort om dine erfaringer og 
kompetencer, både fagligt og personligt. 
Denne del af CV’et giver læseren et umid-
delbart indtryk af, hvad du kan bidrage 
med i forhold til det pågældende job.

Som eksempel kan du på de følgende sider 
se juristen Gitte Sauerbergs 
kronologiske CV.

Der er forskellige CV typer, som du skal bruge i forskellige situationer: Det 
kronologiske CV, kompetence CV’et, et internationalt CV og leder/direktør 
CV’et. Herunder kan du se forskellene, og hvilket du skal vælge.

Af Cecilie Hansen // joar@berlingskemedia.dk

Fire slags 
CV’er...
Hvilket skal 
du vælge?
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1	  
	  

Personlige	  	  informationer
	  

	  
	  

Fødselsdag:	  	  
8.	  november	  1965	  
	  
Opvokset:	  Dragør	  
Privat:	  Mor	  til	  4	  børn	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (16,	  14,	  12	  og	  9)	  
	  	  
Mobil:	  3062	  4763	  
	  
Fritid:	  
Madlavning	  
Efteruddannelse	  
	  

IT	  færdigheder	  
Daglig	  bruger	  af:	  
Word,	  PowerPoint,	  	  
Outlook	  og	  Internet	  
Explorer.	  
	  
Sprog	  
Dansk:	  Modersmål	  
Engelsk	  og	  Svensk:	  
Gode	  egenskaber	  
Norsk	  og	  Tysk:	  God	  
forståelse	  

	  	  	  	  	  	  	  Personlige	  
kvalifikationer:	  

 Selvstændig	  og	  
proaktiv	  

 Gennemslagskraft	  
 Analytisk	  
 Helhedsorienteret	  
 Engageret	  
 Resultatorienteret	  
 Positiv

http://dk.linkedin.com/in/gittesauerberg	  
	  

Engageret	  og	  udadvendt	  cand.	  jur.	  
	  
Jeg	  har	  gennem	  min	  karriere	  opnået	  stor	  erfaring	  indenfor	  service-‐erhverv	  og	  organisationsverdenen	  og	  
besidder	  stor	  forretningsforståelse.	  Gennem	  mine	  seneste	  stillinger	  har	  jeg	  arbejdet	  målrettet	  med	  strategi,	  
projektledelse,	  rådgivning	  og	  formidling.	  
	  
Min	  interesse	  for	  ledelse,	  organisation	  og	  menneskelige	  aspekter	  er	  meget	  stor	  og	  jeg	  har	  derfor	  suppleret	  
min	  uddannelse	  med	  en	  Master	  i	  NLP	  samt	  diverse	  fag	  inden	  for	  coaching,	  HR	  og	  ledelse.	  Ligeledes	  er	  jeg	  i	  
gang	  med	  en	  ”mini	  MBA”,	  som	  giver	  et	  godt	  overblik	  over	  diverse	  teorier	  indenfor	  ledelse	  og	  strategi.	  
	  
Ledelse:	   Projektledelse,	  personale	  ressourcestyring	  
Rådgivning:	   Rådgivning	  og	  sparring	  indenfor	  arbejdsret,	  ledelse	  og	  forhandling	  
Strategi:	   Udarbejdelse	  af	  strategiske	  business	  cases,	  udviklingsstrategier	  og	  

forhandlingsstrategier	  
Implementering:	   IT	  netværk,	  opstart	  af	  nye	  administrative	  rutiner	  og	  nye	  undervisningsmetoder	  
Forhandling:	   Personalesager,	  masseafskedigelser,	  leverandøraftaler	  
Undervisning:	   Undervisning	  i	  arbejdsret,	  undervisning	  i	  IT	  

	  
Karriereforløb	  og	  resultater:	  
	  
	  
1.	  januar	  2012	   Københavns	  Kommune,	  barselsvikariat	  HR	  konsulent	  i	  miljø-‐	  og	  teknikforvaltningen	  
	   	   	  
Ansvarsområde:	   	  

¥ Ledelsessparring	  	  
¥ Behandling	  af	  personalesager	   	   	  
¥ Projektledelse	  af	  diverse	  personaleprojekter	   	  

	  
_______________________________________________________________________________________	  
	  
2009	  –	  2011	   	   Finansforbundet,	  Forhandlingskonsulent(finanssektorens	  fagforening	  med	  ca.	  55.000	  

medlemmer	  og	  130	  medarbejdere	  i	  sekretariatet,	  www.finansforbundet.dk	  )	  
Ansvarsområde:	   	  

¥ Sparring	  og	  rådgivning	  af	  tillidsvalgte	  angående	  lokale	  forhandlinger	  og	  medlemssager	  
¥ Forhandling	  af	  overenskomster	  
¥ Undervisning	  af	  tillidsvalgte	  i	  arbejdsret	  

xxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
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2	  
	  

¥ Forhandling	  ved	  masseafskedigelser	  
¥ Forhandling	  af	  tillidsmandssager	  
¥ Aftaler	  omkring	  organisering	  af	  arbejdsmiljøarbejdet	  i	  virksomhederne	  

	  
Uddrag	  af	  resultater:	  

¥ Gennemført	  forhandlinger	  med	  gode	  resultater,	  bl.a.	  masseafskedigelser	  i	  DNB	  Nord,	  Skælskør	  Bank	  
samt	  afvikling	  af	  Capinordic	  Bank	  

¥ Planlagt	  og	  gennemført	  temadage	  om	  ”Lokalaftaler”	  for	  tillidsvalgte	  i	  2009	  og	  2010	  med	  deltagelse	  
af	  i	  alt	  ca.	  200	  tillidsvalgte,	  med	  høj	  tilfredshedsscore.	  

¥ Udviklet	  og	  implementeret	  nye	  undervisningsmetoder	  i	  arbejdsret	  på	  ”Grunduddannelsen”	  for	  
tillidsvalgte.	  	  

	  
	  
2006	  -‐	  2009	   	   	  Københavns	  Lufthavne,	  Projektleder	  (børsnoteret	  selskab	  med	  ca.	  1900	  ansatte.	  Driver	  

Københavns	  Lufthavn	  og	  Roskilde	  Lufthavn.	  www.cph.dk	  )	  	  	  	  
	  
Ansvarsområde:	   	  

¥ Projektleder	  med	  budgetansvar	  på	  udviklingsområdet	  ”Østområdet”	  -‐	  herunder	  ansvaret	  for	  
udarbejdelse	  af	  business	  case	  for	  området	  samt	  ansvar	  for	  at	  arbejde	  for	  lokalplanlægning	  af	  
området	  	  

¥ Udarbejdelse	  af	  diverse	  strategi-‐oplæg	  og	  sparring	  med	  ledelsen	  
¥ Opfølgning	  på	  potentielle	  kunder	  til	  udviklingsområdet	  
¥ Diverse	  ad-‐hoc	  opgaver	  som	  stabsfunktion	  i	  afdelingen	  “Ejendomme”	  af	  juridisk	  og	  strategisk	  

karakter	  
¥ Afholdelse	  af	  diverse	  workshops	  i	  forbindelse	  med	  strategiarbejdet	  

	  
Uddrag	  af	  resultater:	  

¥ Business	  case	  vedr.	  udviklingsområdet	  vedtaget	  af	  Københavns	  Lufthavnes	  ledelse	  i	  foråret	  2008	  
¥ Strategioplæg,	  der	  medførte	  vedtagelse	  af	  rygeforbud	  i	  Københavns	  Lufthavne	  pr.	  1.	  januar	  2009	  
¥ Opnået	  gunstigt	  forlig	  i	  erstatningssag	  vedrørende	  beskæring	  af	  naboejendoms	  beplantning	  
¥ Bekendtgørelse	  vedrørende	  modul-‐vogntog	  ændret	  på	  foranledning	  af	  indsigelse	  

	  
	   	   	  	  
	  
2005	  –	  2006	   	   HK	  Privat	  ,	  Projektleder	  (den	  ene	  af	  HK´s	  4	  sektorer)	  
	  
Ansvarsområde;	   	  

¥ Fagligt	  og	  administrativt	  ansvar	  for	  segmentet	  freelancere	  og	  selvstændige	  medlemmer	  
¥ Udarbejdelse	  af	  medlemsaktiviteter	  
¥ Undervisning	  af	  medlemmer	  og	  faglige	  medarbejdere	  i	  organisationen	  
¥ Udvikling	  af	  området	  –	  herunder	  øgning	  af	  medlemstallet	  
¥ Opdatering	  af	  materiale	  rettet	  mod	  medlemmerne,	  Freelancerhåndbogen	   	  

	  
Uddrag	  af	  resultater:	  

¥ Videreudvikling	  af	  freelancer.dk	  -‐	  en	  portal	  med	  juridisk	  rådgivning	  og	  undervisningstilbud	  
¥ Målbar	  øgning	  af	  medlemstallet	  
¥ Udarbejdelse	  af	  ”Freelancer	  -‐	  Håndbog	  for	  afdelingsmedarbejdere”	  	  
¥ Styrket	  viden	  omkring	  området	  internt	  i	  organisationen	  –	  bl.a.	  ved	  oprettelse	  af	  internt	  kursus,	  

”Atypiske	  ansættelser”	  
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2002	  –	  2005	   	   HK/Danmark,	  Faglig	  sagsbehandler	  –	  juridisk	  afdeling	  (Faglig	  organisation	  for	  ca.	  
300.00	  medlemmer	  med	  ca.	  1200	  ansatte	  fordelt	  på	  hele	  landet,	  www.hk.dk)	  

Ansvarsområde:	   	  
¥ Behandling	  af	  medlemssager	  (individuel	  arbejdsret	  	  -‐	  ca.	  200-‐300	  sager	  pr.	  år)	  
¥ Rådgivning	  på	  højt	  niveau	  af	  faglige	  medarbejdere	  i	  HK´s	  lokale	  afdelinger	  

	  
Uddrag	  af	  resultater:	  

	  
¥ Opnået	  forlig	  og	  medvirket	  til	  vundne	  retssager	  på	  vegne	  af	  medlemmerne	  

	  
	  

	  
1996	  –	  1998	   	   SAS,	  Serviceagent	  (skandinavisk	  flyselskab,	  www.sas.dk)	  

	   	   (deltid	  under	  studie)	  
Ansvarsområde:	   	  

¥ Ind	  check	  af	  passagerer	  
¥ Servicering	  og	  assistance	  af	  passagerer	  

	  
	  
1991	  –	  1996	   	   	  SAS	  Commuter,	  Crewcoordinator	  Trafikvagt,	  Operations	  –	  fly	  operativ	  

afdeling	  (regionalt	  luftfartsselskab	  med	  det	  formål	  at	  flyve	  passagerer	  til	  SAS	  knudepunkter.	  
Ca.	  1000	  ansatte	  og	  22	  fly.	  Er	  i	  dag	  sammenlagt	  med	  SAS)	   	  	   	  

Ansvarsområde:	   	  
¥ Optimal	  ressource-‐styring	  af	  besætninger,	  i	  forbindelse	  med	  de	  daglige	  flyvninger	  
¥ Compliance,	  sikre	  at	  flyvningerne	  blev	  afviklet	  i	  overensstemmelse	  med	  gældende	  regler,	  interne	  

retningslinjer	  og	  overenskomster	  
	  

Uddrag	  af	  resultater:	  
¥ Stor	  tilfredshed	  blandt	  besætningsmedlemmer,	  uden	  at	  gå	  på	  kompromis	  med	  optimal	  drift	  

	  
	  
1989	  –	  1991	   	   SAS	  Commuter,	  IT-‐ansvarlig	  ,	  administrationsafdelingen	   	  
	  
Ansvarsområde:	   	  

¥ Opbygning	  implementering	  og	  drift	  af	  internt	  netværk	  
¥ Indkøb	  af	  IT-‐udstyr	  
¥ Support	  af	  terminaler	  
¥ Leverandørkontakt	  og	  leverandøraftaler	  
	  

Uddrag	  af	  resultater:	  
¥ Netværk	  blev	  opbygget	  og	  implementeret	  i	  henhold	  til	  aftalte	  tids	  terminer	  
¥ Udarbejdelse	  af	  bruger-‐manual	  

	   	  
	  
1988	  –	  1989	   	   SAS	  Commuter,	  Sekretær	  Operations	  –	  fly	  operativ	  afdeling	  
	   	  
Ansvarsområde:	   	  

¥ Administrativt	  ansvar	  for	  rekruttering	  af	  piloter	  
¥ Redigering	  og	  layout	  af	  fly	  manual	  

	  
	  
1986	  –	  1988	   	   SAS	  Cargo,	  Elev	  (SAS	  fragt	  afdeling)	  
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Uddannelse	  og	  relevante	  kurser	  
Uddannelse	  	  

Oktober	  2011	   	   Eksamen	  i	  ”Samtalen	  som	  redskab”,	  akademi	  fag	  

Juni	  2011	   	   Eksamen	  i	  ”Coaching	  i	  organisationer”,	  akademi	  fag	  

1994	  –	  2002	   	   Cand.	  Jur.,	  Københavns	  Universitet	  

1990	  –	  1993	   	   HD,	  enkeltfag:	  statistik	  og	  erhvervsret	  

1987	  –	  1990	   	   Merkonom	  i	  Organisation	  samt	  enkelt	  fag:	  systemudvikling	  

1985	  –	  1986	   	   HH	  eksamen,	  Handelsskolen	  Nyrupsgade	  

1981	  –	  1984	   	   Sproglig	  studentereksamen,	  Tårnby	  Gymnasium	  

Kurser	  

2011	   	   I	  gang	  med	  	  ”mini	  MBA”	  –	  diplomleder,	  www.probana.dk	  	  

2011	   	   NLP	  Master	  Business	  Practitioner,	  Sapiens	  Consulting	  ved	  Klaus	  Veile	  

2011	   	   Ferieloven,	  DJØF	  	  samt	  internt	  kursus	  i	  Virksomhedsoverdragelse	  

2010	   	   EU’s	  lovgivningsproces,	  DJØF	  samt	  internt	  kursus	  i	  arbejdsmiljøloven	  	  

2007	   	   NLP	  Business	  Practitioner,	  Sapiens	  Consulting	  ved	  Klaus	  Veile	  

2007	   	   Planlovgivning,	  DJØF	  

2006	   	   Den	  interessebaserede	  forhandling,	  DJØF	  

2006	   	   Kursus	  i	  ophavsret,	  JUC	  

2005	   	   Forhandlings	  teknik,	  HK	  

2004	   	   Ansættelsesretlige	  love	  1,2,3,	  HK	  

	  

Referencer	  (kan	  kontaktes	  efter	  forudgående	  aftale)	  
	  
Finansforbundet	   	   XXXX	  
	  
	  
	  
Københavns	  Lufthavne	   XXXX	  
	  
	  
HK	  Danmark	   	   XXXX	  
	  
	  
SAS/SAS	  Commuter	   XXXXX	  
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Gitte Sauerberg har valgt at indlede 
sit kronologiske CV med en kompeten-
ceoversigt. Det kan være meget fornuf-
tigt for at give fornemmelsen af, at hun 
magter opgaven rent fagligt. De »person-
lige kvalifikationer« retter hun til, så det 
passer til den stilling hun søger. 

»Hvis det er et stillingsopslag, ringer 
jeg altid til kontaktpersonen og forsøger 
at finde ud af, hvilke personlige kompe-
tencer de lægger vægt på. Så optimerer 
jeg mit CV med de af mine kompetencer 
der passer bedst til stillingen - selvfølge-
lig noget jeg kan stå inde for.

Ligeledes med mit »resume« - her skri-
ver jeg en overskrift der passer.

Hvis det er en konsulent stilling vil 
ordet indgå i overskriften, ligeledes hvis 
det er en akademiker og det ikke er vig-
tigt, at det er en cand. jur. og hvis det lige 
præcis er en cand. jur de søger skriver jeg 
det i overskriften. Så sørger jeg for, at der 
er overensstemmelse mellem den moti-
verede ansøgning og CV ét,« siger Gitte 
Sauerberg.

Det kompetencestyrede CV
Et kompetence CV er ikke så almindelig 
brugt, men kan være et alternativ i nogle 
tilfælde. Særligt hvis du har været længe 
i det samme job eller ønsker at skifte 
branche. I et kompetence CV fremhæver 
du først dine kompetencer, som går på 
tværs af de ansættelser, du har haft. Det 
kan f.eks. indenfor ledelse, kommuni-
kation, økonomi, marketing, salg, osv. 
Herefter skriver du, hvilke ansættelser 
du har haft, din uddannelse, sproglig 
kunnen og andre relevante forhold for 
jobbet.

Du skal dog være opmærksom på at de 
fleste fraråder et kompetence CV. Dette 
kan til dels skyldes, at det kan virke 
uoverskueligt for modtageren, hvor det 
kan være svært at gennemskue opstart 
og varighed fra de enkelte erfaringer.

Jeannette Søndergård Madsen har væ-
ret projektleder i IT-branchen i flere år. 
Hun har normalt både et kronologisk CV 
og et kompetence CV, men når hun søger 
job i dag, bruger hun kompetence CV’et, 
da hun ønsker et karriereskifte.

Hun har derudover bevidst valgt ikke 
at tilføje IT kompetencer, dels fordi de 
fylder meget og da hun har erfaret, at 
hun vil få tilbudt opgaver der er for tæt 
på hendes tidligere funktioner i IT bran-
chen.

Jeanette har også vejet frem og tilbage, 
hvorvidt hun skulle have billede på sit 
CV. Hun har tidligere haft det på men 
har nu fravalgt det, da hun ønsker at 
blive valgt ud fra kompetencer og erfa-
ringer.

CV’et er meget simpelt bygget op, men 
det indeholder de punkter et Kompe-
tence CV skal indeholde.

På de næste sider kan du se Jette Sønderga-
ard Madsens eksempel på en kompetencen-
styret CV. 
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Jeanette Søndergaard Madsen    tlf. xx xx xx  xx Side 1 af 3 

Curriculum Vitae   Jeanette Søndergaard Madsen 
      xxx 
      xxx 
      mobil xx xx xx xx 
      e-mail  j_s_madsen@mail.dk 
      http://dk.linkedin.com/in/jeanettesoendergaardmadsen 
 

Resumé 
 
Jeg har via min karriere opnået mange års erfaring med projektledelse og implementering af 
Business Intelligence løsninger og ERP systemer i den private og kommunale sektor. Jeg har 
forretningsforståelse indenfor mange brancher og kender de forskellige terminologier og 
begreber. Udover de faglige kompetencer i mit arbejde, lægger jeg stor vægt på de menneskelige 
relationer kollegaer og kunder imellem. Det er vigtigt for mig at gensidig respekt, et godt 
arbejdsmiljø og professionalisme indgår som en naturlig del i virksomheden. I team/projekt 
sammenhæng er jeg typisk den person, der har overblikket, er tovholder og sparringspartner 
samt stærkt medvirkende til at sikre fremdriften. 
 

Faglige kompetencer 
 
Forretningsudvikling  
- Facilitator for processen fra ”de løse tanker” til det konkrete projekt 
- Strategisk tværgående analyser og rådgivning 
- Analyse og optimering af arbejdsprocesser inkl. ændringer til nye og eksisterende IT løsninger 
- Udarbejdelse af forståelige kravspecifikationer, løsningsbeskrivelser og analyserapporter 
- Forandrings- og Lean ledelse samt Lean værktøjer 
 
Projektledelse 
- Styring af alle faser i et projekt fra ideen opstår til overdragelse til driftsorganisationen 
- Scoping af projekt (indhold, tid, økonomi) 
- Økonomi- og ressourcestyring 
- Realistisk planlægning, opfølgning, koordinering og rapportering 
- Situationsbestemt ledelse 
 
ERP og Business Intelligence 
- Detaljeret viden om salg, ordre, logistik, produktion, indkøb og stamdata 
- Overordnet viden om økonomistyring, HR og integration til andre systemer 
- Datawarehouse arkitektur, kuber, analyseværktøjer, rapporter 
- Metadata og Masterdata management 
- Business Intelligence kompetencecenter 
 
Brancheerfaring 
- Kommune, Logistik, Plast, Emballage, Stål, Forbrugerprodukter, Medicinsk udstyr, Medicinal,  
  Byggematerialer, Glas og vinduer, Farver og lak 
 
De bløde kompetencer 
- Samarbejder på alle niveauer i en virksomhed og kommunikerer med forskellige faggrupper 
- Håndterer mange bolde i luften på samme tid og samtidig have overblik med øje for detaljerne 
- Evne til at se optimeringsområder 
- Pragmatisk, resultatorienteret og beslutningsdygtig 
- Struktureret, analytisk og vedholdende 
- Et positivt livssyn og empati 
- Godt humør men elendig til at huske vittigheder 
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Jeanette Søndergaard Madsen    tlf. xx xx xx  xx Side 2 af 3 

 

Karriereforløb 
 
2010-2011 Deltagelse i P2 Shark. Et fritidsprojekt indenfor PRINCE2.   

Udvikling af en analysemetode til evaluering af projekters metodekvalitet efter 
PRINCE2’s principper og temaer. Afprøvning af metoden hos en offentlig 
virksomhed. 

 
2009.11- Jobsøgende.  

Perioden bliver brugt på jobsøgning, deltagelse i foredrag, kurser og uddannelse. 
Den resterende tid bliver brugt på vedligeholdelse af hus og have samt fritids-
interesser. 

 
2008-2009 Konsulent hos Rehfeld Partners A/S. 

Rådgivning og opstart af opbygning af Enterprise datawarehouse og ledelses-
informationskompetencecenter hos Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i 
Københavns Kommune.  
Projektledelse af nye og eksisterende projekter hos Herning Kommune samt 
facilitator for processen fra hypoteser til nøgletal hos Randers Kommune. 

 
2007-2008 Konsulent hos BusinessMinds A/S. 

Rådgivning om overordnet arkitektur for ledelsesinformation herunder 
anbefalinger om masterdata management, metadata management og 
ledelsesinformationskompetencecenter for Aarhus Kommune. 

 
2003-2007  IT-konsulent hos Nomeco A/S. 

Opbygning af ny datawarehouse løsning i logistikafdelingen på en ny hardware 
og software platform. 
Implementering af datawarehouse løsninger til intern og ekstern brug 
herunder forretningsanalyse, opsætning, test og idriftsættelse. 
Ansvarlig for udarbejdelse af hvidbog med entydige nøgletalsdefinitioner for 
hele virksomheden. 
  

2002-2003        Jobsøgende.  
Perioden blev brugt på jobsøgning, kurser og fritidsinteresser. 
 

1998-1999 Deltagelse i innovationsprojektet ”InfoVision”. Et fritidsprojekt.  
Viderebearbejdning af forretningsplanen i eksamensprojektet i Innovation 
herunder indgivelse af patentansøgning og søgning efter investorer. 
 

1995-2001 Systemkonsulent og Chefkonsulent hos EXCEL DATA A/S.  
Projektledelse og implementering af Business Intelligence løsninger og ERP 
systemer (handel og produktion) hos virksomheder i den private sektor. 

  
1990-1995 Konsulent hos EDB Gruppen København A/S. 

Teknisk projektledelse og implementering af ERP systemer hos produktions-
virksomheder i den private sektor. 

 
1986-1990 Konsulent hos Pro:con A/S. 

Udvikling og support indenfor ERP systemer i produktionsvirksomheder i den 
private sektor. 
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Jeanette Søndergaard Madsen    tlf. xx xx xx  xx Side 3 af 3 

 

Uddannelser 
       
År Art Sted 
1997-1998 Merkonom i Innovation Niels Brock Copenhagen Business College  
1995-1997 Merkonom i Organisation Niels Brock Copenhagen Business College  
1986-1987 Merkonom i Databehandling Niels Brock Copenhagen Business College 
1984-1986 Edb-assistent Købmandsskolen, Edb-skolen 
 
 

Kurser og certificeringer (udsnit) 
       
År Art Sted 
2012 Lean ledelse og værktøjer Ingeniørhøjskolen i København 
2010 PRINCE2 2009 Foundation certificering Rovsing Management 
2010 Ledelse i Praksis Niels Brock Copenhagen Business College 
2001 E-handel Handelsskolen Ishøj og Taastrup 
2000 IT projektledelse – Lederskabet Niveau  
2000 IT projektledelse I Niveau 
1994 Planlægnings- og styringsmetoder Niels Brock Copenhagen Business College 
1993 Test- og kvalitetssikring Niels Brock Copenhagen Business College  
1993 Menneske- og maskine grænseflade Niels Brock Copenhagen Business College 
1992 Samarbejdsudvikling og projektledelse IBM 
1988-1991 HD 1. del Handelshøjskolen i København 
 
 

Andre oplysninger 
 
Sprog 
Dansk Modersmål 
Engelsk Tale og skrift 
Nordisk Forstår 
 
Fritid og personligt 
Jeg er 45 år, ugift og har ingen børn. Jeg nyder at tilbringe kvalitetstimer sammen med min 
familie og mine venner. De er meget ofte forsøgskaniner når jeg skal afprøve og komponere 
nye madopskrifter. Heldigvis er ingen blevet syge (endnu). Jeg slapper af med en god bog, lave 
ting ved mit dejlige hus og rode i min dejlige have. Jeg nyder at gå en tur i naturen, der 
motionsmæssigt suppleres med styrketræning og Zumba i det lokale motionscenter.      
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Direktør/ leder CV
Et direktør/ Leder CV bygges op som et 
kronologisk CV. Her er det en god idé 
kort at beskrive den enkelte virksomhed 
man har været ansat i: Er den en offent-
lig/privat, national eller del af en interna-
tional koncern, virksomheds størrelse, 
hvem du har refereret til, antal i direkte 
reference, udfordringer og opgaver samt 
resultater. Du kan afslutte under hvert 
jobskift, med at angive baggrunden for 
de enkelte jobskift.

Dette CV kan typisk fylde helt op til 
10 sider, afhængig af erfaring, opgaver og 
ansvar. B

På de følgende sider kan du se Martin K.  Sørensens CV.
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       Curriculum Vitae - Martin K. Sørensen 

Martin K. Sørensen 

Odinsgade 22, 1. th. 

2200 København N 

Telefon: +45 2522 3325 

E-mail: mks@let-go.dk 

Linked-in: http://dk.linkedin.com/in/martinksoerensen 

 

Født: 27. december 1964 

Civil status: Ugift 

 

Resumé 
 

Jeg er en forretningsorienteret og målrettet leder med 25 års erfaring inden for økonomi og regnskab. 16 års 

ledelseserfaring på højt niveau, de sidste 6 år som Økonomichef og med en HD(R) uddannelse fra 1993, 

suppleret med en E-MBA fra 2008. 

 

Som leder har jeg stor erfaring i arbejdet med virksomhedens visioner og strategier, samt opbygningen af de 

processer og rapporteringssystemer der skal til for at understøtte disse strategier. Endvidere har jeg stor 

erfaring med sparring på alle niveauer i organisationen, både i nationale og internationale virksomheder.  

Jeg er fortrolig med at skabe, drive og udvikle økonomifunktioner så de understøtter beslutningstagerne. 

Derudover har jeg haft ansvar for IT og HR afdelinger med hvad dertil hører. 
 

Udover stor erfaring med ledelse af økonomiafdelinger, har jeg stor ”hands-on” erfaring inden for alle 

traditionelle opgaver i en økonomiafdeling, lige fra rapporteringer til regnskaber og budgetter, samt 

opfølgning af disse.  
 

Som person er jeg systematisk, beslutsom, initiativrig og udadvendt og finder det inspirerende at motivere og 

engagere mine kollegaer gennem en coachende og anerkende ledelsesstil. Jeg trives godt i et afvekslende 

internationalt arbejdsmiljø med udfordrende og krævende arbejdsopgaver og finder det naturligt at kvalitet 

og deadlines overholdes.  

 

Nøglekompetencer 
 

¥ Regnskab og økonomistyring 

¥ Controlling og rapportering 

¥ Strategi- og forretningsudvikling 

¥ Analyser og procesoptimering 

¥ Projekt- og Personale-/organisationsudvikling 

 

Erhvervserfaring (kort) 
 

2011 – Konsulent og interim stillinger 

2008 – 2010  Økonomichef - Draka Denmark A/S 

2005 – 2007 Økonomichef - Kinovox A/S 

2002 – 2005 Regnskabschef - CO-RO FOOD A/S 
1999 – 2002  Regnskabschef - A Post Euro Express A/S (nuværende DHL) 
1995 – 1995   Projektansættelse - Freia Marabou A/S (tidsbestemt til 9 måneder) 

1987 – 1995   Revisor - Torben Petersen og Partners, IK Svendsen og Stroble og Buus Jensen 
 

Uddannelse (kort) 
 

2007 - 2008 E-MBA fra Copenhagen Business School.  

1998 - 1999  Diplomleder uddannelse. 

1987 - 1993 HD (R) Regnskabsvæsen & økonomistyring.    
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       Curriculum Vitae - Martin K. Sørensen 

Erhvervserfaring 
 

2011 –  Konsulent og interim stil l inger 
 

Konsulentopgaver inden for strategi, ledelse og økonomi i små og mellemstore virksomhede, samt interim stillinger 

inden for økonomiledelse. 

 

Primære ansvarsområder: 

¥ Strategi og business support til ledelse 

¥ Ledelses support i økonomiafdelinger 

¥ Udarbejdelse af business cases og økonomirapporter 

¥ Turnaround projekter 

¥ Coaching af ledelse 

 

2008 – 2010 Draka Denmark A/S 
 

Financial Manager -  Draka Denmark Copper Cable   

    

Salg af kobber kabler til engrosvirksomheder i Danmark og vindmølle industrien Worldwide.  

Omsætning i Danmark: 560 mill. kr., 35 ansatte.  

Reference: til administrerende direktør og divisions controller i Draka Holding NV, medlem af ledergruppen og den 

internationale vindmølle division.  

 

Primære ansvarsområder: 

¥ Medlem af ledergruppen og den internationale vindmølle division, lederansvar 

regnskabsafdelingen (1 medarbejder) 

¥ Periode- og årsregnskaber, selvangivelser samt rapportering til moderselskabet. 

¥ Budget processen, likviditetsstyring og opfølgningen af disse. 

¥ Business og units controlling. 

¥ Opbygning og vedligeholdelse af forretningsgange. Implementering at af nye 

rapporteringsværktøjer, samt SAP finance. 

¥ Supporter direktion og moderselskab med beslutningsoplæg. 
 

Væsentlige resultater: 

¥ Implementering af nyt SAP system, var ansvarlig for finansdelen. 

¥ Deltog i implementering af helt nyt forretningsområde, som var en videreudvikling af 

min hovedopgave på MBA. 

¥ Optimer rapporteringsprocesser i salg og logistik efter implementering SAP.  

¥ Løbende forbedringer og optimeringer af rapporteringen fra alle afdelinger til 

moderselskabet. 
 

Financial Manager -  Draka Comteq Denmark  
 

Produktion af fiber kabler til det internationale marked, omsætning 330 mill. kr., 88 ansatte.  

Reference: til administrerende direktør og divisions controller i Draka Holding NV. , medlem af ledergruppen i Danmark 

og ansvarlig for Shared Service Center med 5 medarbejdere 

   

Primære ansvarsområder: 

¥ Medlem af ledergruppen i Danmark og ledelsesansvarlig for Shared Service Center med 

5 medarbejdere. 

¥ Periode- og årsregnskaber, selvangivelser samt rapportering til moderselskabet. 

¥ Budget processen, likviditetsstyring og efterkalkulationer, samt opfølgningen af disse. 

¥ Implementering at af nye rapporteringsværktøjer. 

¥ Udarbejdelse af diverse ad-hoc opgaver for den danske direktion og moderselskabet. 
 

Væsentlige resultater: 

¥ Forbedret vores rapporteringskvalitet overfor moderselskabet. 

¥ Delte Shared Service center til to selvstændige afdelinger.  
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       Curriculum Vitae - Martin K. Sørensen 

2005 – 2007 Økonomichef -  Kinovox A/S 
 

Agenturvirksomhed inden for professionelt lydudstyr med Salgskontorer i Danmark, Norge og Sverige, omsætning 120 

mill. kr., 40 ansatte.  

Reference: til administrerende direktør, samt bestyrelsen. 

 

Primære ansvarsområder: 

¥ Medlem af ledergruppen i Danmark og ledelsesansvar for lager og regnskabsafdelingen 

på i alt 6 personer. 

¥ Ansvar for regnskabsafdelingen (inkl. controlling) i alle selskaber (Danmark, Norge og 

Sverige). 

¥ Ansvar for periode- og årsregnskaber, selvangivelser samt budget- og likviditetsstyring 

samt opfølgning af disse for alle selskaber. 

¥ Opbygning og vedligeholdelse af forretningsgange både i egne og andres afdelinger. 

¥ Implementering af rapporteringsværktøjer. 

¥ Ansvar for IT strategien og driften heraf (driften var outsourcet). 

¥ Generel personaleledelse for hele virksomheden inkl. lønninger, pensioner og 

personaleforhold – HR funktionen var en del af regnskabsafdelingen. 

¥ Strategisk sparringspartner for direktøren af det svenske datterselskab. 

¥ Udarbejdelse af beslutningsforslag for direktion og bestyrelsen. 
 

Væsentlige resultater: 

¥ Succesfuld opstart af datterselskab i Sverige. 

¥ Reetableret virksomheden, efter 50% fald i omsætning og medarbejderstab. 

¥ Implementeret rapporteringsprocedurer (incl. Rapporteringspakker) i alle selskaber 

(Danmark, Norge og Sverige). 
 

2002 – 2005   Regnskabschef i  CO-RO FOOD A/S    
 

Produktionsvirksomhed der producer læskedrik, koncernomsætning på 1.000 mill. kr. og 450 medarbejder på 

verdensplan. I Danmark er omsætningen ca. 500 mill. kr. og omkring 350 medarbejder. CO-RO FOOD A/S har eget 

tapperi i Kina og ejer 50% af et tapperi i Saudi Arabien.  

Reference: til økonomidirektøren.  

 

Primære ansvarsområder: 

¥ Medlem af mellemledergruppen og ledelsesansvarlig for reception og 

regnskabsafdelingen med i alt 6 medarbejdere (shared service center). 

¥ Periode- og årsregnskaber (koncern- og business units regnskaber), selvangivelser. 

¥ Controlling af business units, samt udarbejdelses af produktionsregnskaber og budget- 

og likviditetsstyring og opfølgning af disse. 

¥ Udarbejdelse af for- og efterkalkulationer. 

¥ Opbygning og vedligeholdelse af forretningsgange. 

¥ Udarbejdelse af diverse beslutningsoplæg for direktionen og øvrige afdelinger. 

¥ Projektledelse. 
  

Væsentlige resultater: 

¥ Udvikling og implementering af elektroniske workflow system til godkendelse af 

leverandør fakturaer. 

¥ Udvikling og implementering af rapporteringssystem for vores udenlandske enheder. 
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       Curriculum Vitae - Martin K. Sørensen 

1999 – 2002  Regnskabschef A Post Euro Express A/S (nuværende DHL) 
  

 

Logistik- og distributionsvirksomhed, omsætning 340 mill. kr., 300 ansatte, samt 200 eksterne vognmænd tilknyttet, 

fordelt på 9 terminaler i hele Danmark.  

Reference: til økonomidirektøren. 

 

Primære ansvarsområder: 

¥ Medlem af mellemledergruppen og ansvarlig for reception og regnskabsafdeling med i 

alt 10 medarbejdere. 

¥ Periode- og årsregnskaber, selvangivelser samt rapportering til moderselskabet. 

¥ Budget- og likviditetsstyring og opfølgning af disse. 

¥ Opbygning og vedligeholdelse af forretningsgange. 

¥ Udvikling og implementering at af eget ERP system og rapporteringsværktøjer. 

¥ Udarbejdelse af diverse ad-hoc opgaver for direktionen og øvrige afdelinger. 

¥ Projektleder. 
 

Væsentlige resultater: 

¥ Deltog i udarbejdelse af nye visioner og strategier i virksomheden, samt ansvarlig for 

implementering af afdelingens visioner og strategier.  

¥ Opbygget procedurer til en mere effektiv måneds- og års rapportering. 

¥ Succesfuld sammenlægning af 4 regnskabsafdelinger efter fusion. 

 
 

1996 – 1999  Regnskabschef i  Forhandler Service & Dansk Bladdistribution ApS 
   

Logistik- og agenturvirksomhed inden for den internationale bladbranchen, omsætning 40 mill. kr., 30 ansatte.  

Reference: til administrerende direktør og bestyrelse. 

 

Primære ansvarsområder: 

¥ Medlem af den daglige ledelse og ansvarlig for regnskabsafdelingen med i alt 3 

medarbejdere. 

¥ Ansvarlig for bogholderi, periode- og årsregnskab samt selvangivelse. 

¥ Ansvarlig for Budget- og likviditetsstyring og opfølgning af disse. 

¥ Generel personaleledelse for hele virksomheden inkl. lønninger, pensioner og 

personaleforhold – HR funktionen var en del af regnskabsafdelingen. 

¥ Opbygning og vedligeholdelse af forretningsgange både i egne og andres afdelinger. 

¥ Sparringspartner for IT chefen. 

¥ Udarbejdelse af diverse beslutningsoplæg for ledelsen, bestyrelsen og øvrige afdelinger. 
 

Væsentlige resultater: 

¥ Deltog i gennemførelsen af fusionen mellem Dansk Bladdistribution og 

Forhandlerservice. 

¥ I forbindelse med fusionen – opbygning af ny regnskabsafdeling med sammenlægning 

af 2 forskellige regnskabssystemer, samt nye processer og procedurer i organisationen. 

¥ Optimeret likviditetssystemerne i organisationen hvilket medførte at en forestående 

likviditetskrise blev afværget. 
 

1995 – 1995   Projektansættelse i  Freia Marabou A/S (tidsbestemt ti l  9 måneder)  

 

I forbindelse med implementeringen af SAP/R2 blev jeg ansat på en 6 måneder kontrakt som aflastning for 

regnskabsafdeling. Kontrakten blev forlænget med 3 måneder hvorefter kontrakten udløb. 

Reference: til økonom direktøren. 

 

Primære ansvarsområder: 

¥ Afstemning af likvide konti, intercompany konto  

¥ Omlægning af regnskaber fra danske regnskabsprincipper til US-standard 

¥ Aflastning af diverse regnskabs- og finansopgaver for CFO. 
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       Curriculum Vitae - Martin K. Sørensen 

 

1987 – 1995   Revisor i  Torben Petersen og Partners,  IK Svendsen og Stroble og Buus 

Jensen    

Ansat som revisorassistent med selvstændigt ansvar for små og mellemstore klienter. 
 

Tillidserhverv 
 

2010 -  Medlem af ”Advisory board” i Qwert Consulting ApS 

2010 - Coaching af direktør i Qwert Consulting ApS 
 

Uddannelse 
 

2007 - 2008 E-MBA fra Copenhagen Business School (Master of Business Administration)  

1998 - 1999  Diplomleder uddannelse - Et 2 året forløb for mellemledere med fokus på 

udviklingsrettet- og kvalitetsledelse. 

1987 - 1993 HD (R) Regnskabsvæsen & økonomistyring    
 

Kurser 
 

2011 Certificering i PTP og PTL fra People Test Systems A/S 

2011 Coaching Management – Systemisk og anerkendende Coaching fra Ørsted Udvikling og 

Ledelse 

2011  Kommunikation og Konflikthåndtering 

2010 Avanceret Excel for Økonomer og Controllere  

1993 – 2010 Løbende ajourføring af mine faglige kompetencer gennem diverse kurser i skat, 

regnskabsvæsen, IT og ledelse.   
 

Sprog kundskaber 
 

Dansk: Modersmål  

Engelsk: Forhandlingsniveau i skrift og tale 

Skandinaviske: Taler og læser svensk, samt forstår og læser norsk 

Tysk: Forstår det almen skrevne og taler det begrænset 
  

IT kompetencer 
Programmer: 

 

Microsoft Office pakke version 2003 - 2010: Superbruger. 

Windows- XP, Vistas, 7: Superbruger  

Lotus Notes: Bruger 

Hyperion Enterprise: Bruger  

Mind Manager2012: Bruger 
 

Økonomisystemer/ERP: 
 

SAP, Navision, XAL, Egen udviklet ERP systemer baseret på Microsoft 2000 server og 

AS400 
 

 

Frivilligt arbejde 
 

2010 - Aktiv træner i Brøndby Triathlon Club 

2010 - Medlem af trænerudvalg i Brøndby Triathlon Club 
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       Curriculum Vitae - Martin K. Sørensen 

 

Fritid 
 

En del af min fritid går med at dyrke triathlon på motionsniveau og skisport. Jeg holder 

meget af at være ude i naturen og syntes at sport og natur er en god måde at lade op på i 

hverdagen. Endvidere holder jeg af aktive ferier og kombiner ofte min ferie med min 

sport. Derudover holder jeg meget af at være sammen med familie og venner. 

»For mig er CV’et et dynamisk doku-
ment, som skal tilrettes den enkelte 
ansøgning, så man undgår støj fra unød-
vendige oplysninger. Derfor starter jeg 
altid med at undersøge, hvilke kerne-
kompetencer der er de vigtigste i joban-
noncen, enten ved at ringe til eller ved at 
undersøge nærmere om virksomheden. 
Det er ikke altid et telefonopringning 
giver et klart svar og så må man bruge 
mavefornemmelsen,« siger Martin K. 
Sørensen om sit CV, som vi netop har set 
på de følgende sider.

»Endvidere er det vigtigt, at CV’et er 
en afspejling af min person og ikke bare 
et ’Best Practice’ – for hvad er ’Best Prac-
tice’,« spørger han retorisk. 

Gennem sit medlemskab af CA a-kasse 
har han haft gode muligheder for at 
sparre med konsulenter og deltage på et 
par kurser om jobsøgning, hvor det også 
har været muligt at sparre med andre 
jobsøgende. 

»I den proces har det været vigtigt for 
mig, at jeg ikke behøvede at være enig i 
alt der blev foreslået, men det jeg syntes 
var fornuftigt har jeg taget til mig – igen 

fordi det er vigtigt for mig, at CV’et af-
spejler min person.«

CV i to versioner
»Jeg har to versioner af mit CV, et med 
resumé og et uden resumé. Det med 
resumé bruger jeg, når der ikke er vedlagt 
en ansøgning og når jeg kontakter sear-
cher og headhunter. Det andet bruger 
jeg sammen med en ansøgning. Årsagen 
til at jeg ikke har et resumé med, når jeg 
vedlægger en ansøgning er, at jeg så vidt 
muligt vil undgå at give de samme oplys-
ninger flere gange. 

Endvidere har jeg udarbejdet mit CV 
på både dansk og engelsk og hvis ikke 
andet står i stillingsannoncen, så er det 
sproget i annoncen der dikterer, hvilket 
sprog jeg ansøger på,« siger Martin K. 
Sørensen.

Som mange andre er han også be-
gyndt at bruge LinkedIn i sin jobsøgning. 
Det gælder også i relation til sit CV:

»Jeg har min Linked-In adresse med 
på CVét, hvilket er nyt for mig. Når det 
er nyt, er det nu mest fordi min profil 
indtil nu kun har været en kronologisk 
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gennemgang af min erhvervserfaring 
og uddannelse. Det er jeg ved at ændre, 
da en meget stor del af de stillinger, som 
jeg gerne vil søge – omkring 80 procent 
– aldrig bliver slået op, men bliver besat 
gennem netværk og lignende. Så ved at 
uddybe min profil på LinkedIn, forven-
ter jeg at øge mine chancer for, at den 
bliver set og muligheden for at få tilbudt 
en samtale på et ikke opslået stillingsop-
slag bliver markant bedre.«

 
Den visuelle fremstilling
»Da jeg har en lang karriere, er mit CV 
også meget langt og kan godt virke 
uoverskueligt. Det har jeg forsøgt at 
rette op på ved dels af have det opstillet i 
punktform og dels ved at den første side 
helt kort beskriver, hvem jeg er, hvad min 
erhvervserfaring er og hvilken uddan-
nelse jeg har. Det giver læseren et meget 
hurtigt overblik over, hvem jeg er og 
hvad jeg kan. Hvis jeg er interessant nok, 
har læseren så mulighed for at få et bedre 
billede af mig på de næste sider.«

»Under hver virksomhed jeg har ar-
bejdet for, har jeg kort beskrevet denne, 
så læseren får en idé om, hvilken slags 
virksomhed der er tale om. Herefter har 
jeg i punktform beskrevet de væsentlige 
arbejdsopgaver – væsentlige i forhold til 
stillingen – og de resultater jeg der har 
skabt.« 

»Sidst i CV’et har jeg kort beskrevet 
hvad jeg får fritiden til at gå med. Det har 
jeg gjort for at give læseren en fornem-
melse af, hvem jeg er som person, når jeg 
ikke arbejder.«

Skal man skrive lønniveauet ind?
»Jeg har overvejet om lønniveau skulle 
indgå i CV’et, men jeg synes ikke, at det 
hører til her. Dels fordi det for mig hører 
til i en forhandlingssituation og dels 
fordi lønniveauet bør afspejle de krav der 

stilles i den endelige jobbeskrivelse og 
hvilke benefits der hører med til jobbet, 
så jeg synes ikke, at det giver mening at 
sætte det i CV’et.

Dog er der flere rekrutteringsbureauer, 
der ønsker et lønniveau oplyst, når man 
ønsker optagelse i deres kandidat kar-
totek. I de tilfælde, hvor optagelsen sker 
elektronisk tager jeg udgangspunkt i 
det lønniveau, som lønstatistikkerne 
siger om det ledelsesniveau, jeg ønsker 
at arbejde på – hvis jeg ellers er enig i det 
niveau. Så er det bare at håbe på, at mod-
tageren af oplysningerne har forståelse 
for, at det er et udgangspunkt for videre 
samtale,« siger Martin K. Sørensen, der 
netop har fået afslag på en stilling, fordi 
der var 17.000 kr forskel på det lønniveau 
han havde skrevet ind fra en lønstatistik 
og det man forventede at skulle betale 
for stillingen:

»Måske den reelle stilling var dårligt 
beskrevet i opslaget eller også var der for 
mange ’nice to have’ punkter i stillings-
opslaget«

En searcher er en samarbejdspartner
Når en rekruttteringsagent – også kaldt 
’searcher’ – kontakter Martin K. Søren-
sen, ser han dem ikke kun som agent for 
en virksomhed på jagt efter en ny mand, 
men som en sparringspartner til at finde 
et job i den rigtige virksomhed under de 
rette vilkår.

»Har jeg kontakt til en ’searcher’ og 
har aftalt at sende en mail med mit CV, 
sørger jeg altid for at skrive, hvilke typer 
af stillinger og virksomheder jeg helst 
vil arbejde i, og hvordan mit lønniveau 
er sammensat i dag – eller var det i min 
sidste faste stilling, derved har vi et 
rigtig godt udgangspunkt for en frem-
tidig dialog. Jeg ser en ’searcher’ som en 
samarbejdspartner, som også ser efter 
mine interesser, og ikke kun arbejds-
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giverens, for når alt kommer til alt, så er 
et godt ansættelsesforhold et, hvor alle 
er tilfredse. Det er både dyrt og tidskræ-
vende for begge parter, hvis det viser sig 
at forholdende ikke er i orden og der skal 
startes forfra – men det er jo en anden 
snak.«

Det internationale CV
At skrive CV i forbindelse med jobsøg-
ning i udlandet kræver lidt benarbejde, 
for det er ikke lig med, at du bare kan 
oversætte dit CV til et andet sprog. Det 
skal om formateres til den herskende 
kultur i det pågældende land. Eftersom 
kulturen varierer fra land til land, er det 
vigtigt at undersøge, hvordan et CV skal 
udformes og fremsendes i de enkelte 
lande. 

Som udgangspunkt er informatio-
nerne de samme og det internationale 
CV kan udarbejdes som et almindeligt 
kronologisk CV, men der er for eksempel 
forskel på, om dit CV skal ledsages af et 
følgebrev, hvor det visse steder skal være 
håndskrevet, og måske skal der et billede 
med. Men der kan gælde andre normer 
for CV’ets længde, skriftstørrelse og 
opsætning, ligesom der kan være forskel 
på, om du skal ringe og følge op eller helt 
lade være. 

Som hovedregel skal der, ifølge HR-
partner i PeopleInSync, Cecilie Hansen, 
på et internationalt CV stå flere privat-
faktuelle informationer, såsom borger-
skab, civilstatus, fødselsdato og fødested. 
Og så er eksamensbeviser, som regel 
væsentlige at vedlægge ansøgningen.

Hvordan de kulturelle forskelle er fra 
land til land, må lidt researcharbejde 
afdække. Kontakt evt. en rekrutterings-
konsulent for at få afklaret disse spørgs-
mål.

Vær opmærksom på, at det også kan 
være en fordel at udarbejde et internatio-

Oftest vil man vil gerne se, hvornår 
ens kompetencer senest er omsat. 
Derfor bruger man i dag i højere grad 
et kronologisk CV, hvor man så i sin 
profil kan lægge vægt på de kompe-
tencer der efterspørges til netop det 
pågældende job.

 H Du skal vælge omvendt kronolo-
gisk CV, når du søger et nyt job inden-
for dit fag og branche

 H Du skal vælge et kompetence CV 
hvis du skifter fag eller branche

 H Du skal vælge et leder CV eller et 
direktør CV, når du bevæger dig mod 
Leder/topchef stillinger

 H Du skal vælge et internationalt CV, 
hvis du søger job i udlandet samt visse 
internationale koncerner i Danmark.

VALG AF CV TYPE:

Hvilket CV skal du vælge?

Fire slags CV’er... (fortsat)

nalt CV, når du søger arbejde i Danmark 
for en international koncern, hvadenten 
ansøgningen skal sendes til kontakt 
her eller i udlandet. Det skal naturligvis 
opvejes mod arbejdets indhold og om-
fang; er det et job i DK eller udlandet? 
Og hvem skal CV og ansøgning stiles til? 
Undersøg det inden du sender dit CV – og 
øg chancen for at ramme rigtigt. B
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Sådan skriver du CV

Gør det læsevenligt

Opbyg dit CV, så det er overskueligt og 
med tydelige skrifttyper. Det skal være 
let at læse og scanne ned igennem. Sørg 
for at alt væsentligt er med, men gør 
det kortfattet, dvs. overvej mængden af 
ord du anvender for at beskrive det du 
ønsker, fjern alle overflødige ord. Print 
gerne dit CV ud, inden du sender det, så 
du kan se, hvordan det layoutmæssigt 
tager sig ud.

Drop klicheerne
Undgå at anvende klichéer eller såkaldte 
”gummiord” såsom ”jeg er empatisk”, 
”god til at ….” uddyb i stedet og fortæl 
hvordan du er empatisk, god til at …. 
m.m. Undgå ligeledes at omgå sandhe-
den eller pynte på dine personlige og 
faglige kompetencer, hyppige jobskifte, 
arbejdsledighed og lignende, da det kan 
udløse forvirring eller direkte afslag hos 
en arbejdsgiver.

Vis hvad du kan
Sørg for at fremhæve dine erfaringer med 
konkrete eksempler på opgaver eller 
projekter, du har arbejdet med. Udvælg 
eksempler, der demonstrerer, hvorfor du 
er kvalificeret til det pågældende job.

Vælg foto med omhu
Vær selvkritisk hvis du vælger at ved-
hæfte et billede. Det er vigtigt at billedet 
afspejler, hvem du er og matcher netop 
det job, du søger. Ikke alle billeder er vel-
egnede i en jobsøgningssituation.
(Se i øvrigt artikel næste side)

Det er ikke altid lige til, at få den rigtige form på indholdet, når man skal 
skrive ansøgning og CV. Herunder finder du et par generelle råd, når du skri-
ver CV.

Af Cecilie Hansen // joar@berlingskemedia.dk

Skal der et foto på CV’et? Skal ordene 
være � oromvundne? Her er et par tips 
til at undgå brølere. 

ARKIVFOTO: SCANPIX DENMARK

Ø
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Få en neutral mailadresse
Sørg for at have en seriøs/ neutral mail-
adresse, en useriøs mailadresse kan 
sende et forkert signal.

Navngiv dit CV
Husk at navngive dit CV med dit fulde 
navn og sender du eks. i dansk og engelsk 
version så gør det tydeligt.

Dediker dit CV
Skriv CV’et til det enkelte jobopslag. Hvil-
ke erfaringer og kompetencer er relevante 
at fremhæve i forhold til det enkelte job? 
Giv CV’et præg af, at det ikke er et standard 
CV, som du hiver frem fra arkivet. 

Tilføj gerne aktive links
Har du valgt at lave et online CV, blog/ 
Twitter så husk at tilføje et aktivt link til 
din hjemmeside samt til LinkedIn, Blog 
eller Twitter side.

Referencer
Referencer kan skrives med ind i dit CV, 
her kan du vælge at skrive kontaktdata 
på eller du kan tilbyde at fremsende kon-
taktdata straks efter en samtale. Alterna-
tivt kan du vælge at lave en kronologisk 
oversigt over udtalelser fra tidligere 
arbejdsgivere, og der tilføje kontaktdata 
på dine referencepersoner.

Du skal dog være opmærksom på at 
dine reference personer har indvilget i at 
hjælpe dig, og ved at de vil blive kontak-
tet. Så afhængig af hvor mange CV’er du 
sender ud, skal du overveje at skrive at 
referencer fremsendes efter forespørgsel, 
så de ikke bliver forstyrret unødigt.

Længden af dit CV
De fleste CV fylder typisk 2-3 sider af-
hængigt af erfaring. Er det berettiget, og 
indeholder det relevante informationer, 
kan det være længere, men sørg for at 
stille det op overskueligt, så det er let at 
skimte de mange sider igennem. B

ILLUSTRATION: SCANPIX DENMARK.
Sådan skriver du CV (fortsat)

BUSINESS

BUSINESS.DK/PLUS

26

UGENS BEDSTE

10 kr.

10 kr.

10 kr.

C 35
M 0
Y 100
K 0

R 178
G 210
B 53

R 116
G 178
B 59

C 55
M 0
Y 100
K 10

Header 4 X

Rubrik 2 X
FONT: Helvetica Condensed Bold

PLUS logo

PLUS logo med header

PLUS knap

PLUS hjørnemakering til billeder

10 kr.

10 kr.

10 kr.

10 kr.

UGENS BEDSTE

10 kr.



Drop fotoet på dit CV, 
smukke tøs...

Kvinder, som ser godt ud, bør 
ikke sætte et foto af dem selv 
på deres CV, når de søger job. 
De bliver nemlig kaldt til færre 

samtaler end dem, der ser mindre godt 
ud. Det viser et israelsk forskningspro-
jekt, skriver det britiske website People 
Management.

Forskerne sendte 5.300 CV’er til 2.650 
ledige stillinger – to til hver stilling. Begge 
CV’er var med billede – det ene med en 

smuk kvinde eller mand. Det andet med 
en mere almindeligt udseende mand 
eller kvinde.

Mens de smukke mænd blev kaldt 
oftere til samtale, end de andre, var 
de smukke kvinder dem, der blev 
indkaldt til færrest samtaler. Ifølge 
forskerne bag, kan årsagen være, at 
det oftest er kvinder, der behandler 
jobansøgningerne og indkalder til 
samtaler. B

At folk, der har udseendet med sig, har lettere ved at gøre karriere, gælder 
ikke nødvendigvis kvinder.

Af Ulla Gunge Hansen // ulha@berlingske.dk 
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Gå online med dit CV

Flere og flere vælger at udvide 
deres CV til et online CV. Det er 
et godt supplement for alle og 
særligt, hvis du agerer indenfor 

et kreativt felt, ledelse eller anden bag-
grund hvor du ønsker at tilføje flere 
informationer. Fordelene er ligeledes at 
du kan nå ud i Danmark og i udlandet, 
hvis du ønsker at søge bredt.

Det skal fremgå som noget af det første 
og meget præcist, hvilke job/ branche 
du søger indenfor, ikke for snævert og 
ikke for bredt. Det skal i første blik, fange 
seerens opmærksomhed, og få vedkom-
mende til at læse mere.

Skriv til web
Det er vigtigt at huske på, at du skal skri-
ve til web og ikke print. Du skal derfor 
huske at indsætte overskrifter og sørge 
for at teksten deles op gerne i 3-5 linjer 
for hvert afsnit, og at pointer og budska-
ber står meget kortfattet og klart. 

Du kan benytte dig af at gå mere i 
dybden med områder, der normalt ikke 
er plads til på et CV, såsom erhvervserfa-
ring, resultater, referencer, fritidsinteres-
ser m.m. Men husk, at det skal være rele-
vante informationer, og det er en kunst 
at benytte den ekstra plads optimalt. 

Arbejdsgivere vil typisk skimte et CV 
på meget kort tid, og sørger du for et gen-
nemført design og relevant indhold som 
skiller sig ud, vil der være større sandsyn-

lighed for at tiltrække opmærksomhed.
Der findes private udbydere, hvor du 

kan hente hjælp til dit online CV, her-
udover tilbyder enkelte jobdatabaser 
muligheder for at udarbejde og uploade 
et online CV

Åbent eller lukket CV
Du kan vælge at lave et lukket online CV 
hvor brugeren skal have adgang. Det an-
befales dog at lave det frit tilgængeligt for 
alle. Det giver dig også muligheden for at 
gøre dit CV søgbart via diverse søgema-
skiner. På den måde åbner du op for en 
hel ny verden af muligheder. 

Det gælder dog, at det kun har 
betydning såfremt du backlinker til 

Som med alt andet formidling er internettet i dag den altdominerende job-
markedsplads. Derfor er et online CV en god idé.

Af Cecilie Hansen // joar@berlingskemedia.dk

Det er måske ikke så lige til, men der 
er et stort potentiale i et online-CV.

Ø
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dit CV. Et backlink er simpelthen et link 
fra en hjemmeside til en anden. For 
eksempel, hvis en hjemmeside X linker 
til din hjemmeside ville dit websted 
siges at have en backlink fra webstedet 
X. Backlinks er den vigtigste ingrediens 
når det gælder at være søgbar, desto flere 
backlinks desto højere kommer du op i 
søgeresultaterne.  Det hedder søgemaski-
neoptimering eller SEO.

Det er udmærket at blive rangeret højt 
hos Google, men det har også stor betyd-
ning, hvad du er rangeret efter. Dvs. at det 
er mindre interessant at ligge nr. 1, når 
der søges på ingeniør, hvis du selv er ar-
kitekt. Derfor er det næste skridt at sørge 
for at blive indekseret på de søgeord der 
er relevante for din profil. Og hvordan 
gør jeg det?

Det gør du ved at skabe backlinks fra 
hjemmesider der er relevante for din 
profil samt ved at lave ’title tag’ og ’meta 
tags’ i din html. Dvs. at det kan betale sig 
at lægge backlinks ind på blogs omkring 
arkitektur, såfremt du er arkitekt. 

Når det gælder ’meta tags’, findes der 

tre der er relevante for søgemaskiner 
hhv. title, description, og keywords. En 
title må maks være 70 karakterer, be-
skrivelsen maks 150 karakterer og sørg 
for højest at have 10 keywords. Går du 
udover disse grænser bliver du straffet 
af Google. Og når det gælder søgemaski-
neoptimering, så er Google den eneste 
af betydning. Titel og beskrivelse er dem 
du ser i søgeresultatet, så sørg for at gøre 
det appellerende samt spækket med de 
nøgle ord som du vil findes på.

Når du søger e� er noget i Google, så er det webstedet selv, der har  de� neret 
hvilke ord og sætningerwebstedet skal kunne søges frem på. Det er samme 
metode du skal bruge, hvsi du har et åbent online CV.

’Back-links’, ’title-tags’, ’meta-tags’... 
Der er mange begreber at holde styr 
på, men magter du dem, er det dig 
der bliver fundet på nettet.

Gå online med dit CV (fortsat)
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Gør det muligt for andre at dele
Udover at søgemaskineoptimere kan det 
anbefales at gå skridtet videre og tilføje 
sociale ’dele-ikoner’. Og hvorfor det. Jo 
hvorfor ikke lade andre gøre arbejdet for 
dig, hvis de synes om din profil. En nem 
løsning er at anvende en service der gør 
det muligt at sende din profil som mail, 
f.eks. Linkedin, Facebook, G+ og et hav 
af andre services. Det kunne også være 
ShareThis, som tilbyder en simpel tuto-
rial for at tilføje alt dette til din side:

Sørg også for at linke fra f.eks. Lin-
kedIn og andre sociale medier. Du kan 
også budgettere med et beløb og prøve 
en Google Adwords, Facebook eller Lin-
kedIn kampagne.

I dag møder vi disse 
’dele-knapper’ over-
alt, hvor vi færdes 
på nettet. De kan 
også bruges til at 
dele dit online-CV. 
Du får en tutorial 
i hvordan du gør 
på: http://sharethis.
com/publishers/get-
sharing-tools

 H Sørg for at lave et Online CV som 
matcher dit normale CV i design- det 
skaber en genkendelighed.

 H Sørg for at udarbejde et pænt og stil-
rent layout, som er overskueligt.

 H Upload dit CV i PDF og Word, så det 
er nemt tilgængeligt for brugeren at 
hente en samlet oversigt, der kan arki-
veres. 

 H Sørg ligeledes for at det kan printes 
direkte evt. med et printerikon.

 H Indhold skal være relevant og det 
skal være helt klart for brugeren hvem 
du er, hvilken baggrund du har og hvil-
ke job du søger – ellers går de væk fra 
siden.

 H Sørg for korrekturlæsning og få en 
dygtig bekendt eller professionel til at 
komme med input.

HUSKELISTE:

Online CV

Gå online med dit CV (fortsat)
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Eller hvad med et Video CV?
Et alternativt supplement til din jobsøg-
ning kan være at optage et video CV. 
Med et video CV kan du skille dig ud fra 
de andre ansøgere, og præsentere dig 
selv i levende billeder. 

Men pas på! Et video CV skal laves 
professionelt og skal indeholde relevante 
informationer. Det er derfor vigtigt, at du 
forholder dig kritisk og ikke offentliggør 
det før du er helt sikker på, at du fremstår 
på bedste vis.

Du kan uploade videoen direkte på dit 
online CV, henvise fra det almindelige 
CV med en webadresse, eller uploade det 
på www.youtube.com og henvise til det 
fra diverse onlinemedier.

Et video CV kan også filmes og uploa-
des direkte på efterhånden flere større 
jobdatabaser, så søgende arbejdsgivere 
med det samme får en online præsenta-
tion af dig.

Blog/ Blog CV
Det er ret enkelt at oprette en blog og 
det er heller ikke svært at blogge. Alle 

kan være med , men der er ikke mange 
jobsøgende der blogger - så her er der 
mulighed for at skille sig ud. Du skal dog 
skal være opmærksom på, hvordan du 
vil blogge, da det skal have relevans for 
de jobs du søger.

En god blogger deler ud af sin viden, 
og i en jobsøgningssammenhæng er 
det en fordel at blogge om det du er god 
til professionelt, det du har fingeren på 
pulsen med af tendenser på markedet, 
det du viser interesse for, dine forslag til 
hvordan du vil løse en opgave eller pro-
blematik. Herudover kan du blogge om 
de relevante erfaringer du får under din 
ledighedsperiode.

Alt i alt skal du sørge for relevant og 
sagligt indhold og stile det til den rette 
målgruppe og ikke en konkret arbejds-
giver. Du kan vælge at følge interessante 
virksomheder, og skriver du relevant 
indhold som vedrører dem, er der større 
sandsynlighed for at de også vælger at 
følge dig. Undlad private blogindlæg og 
forhold dig professionelt med et pænt, 
velskrevet sprog. B

Det er lige til at oprette en blog, som også kan være en slags CV. Se mere på: 
https://en.wordpress.com/signup/

Gå online med dit CV (fortsat)
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Opret CV i en jobdatabase

Er du jobsøgende er det ubetinget 
en god ide også at oprette et CV 
på en af de mange jobdatabaser. 
Der findes flere forskellige job-

databaser, som afspejler fagbestemte 
områder og niveauer, så jobsøgende kan 
søge og blive fundet på relevante ledige 
stillinger. Virksomheder, rekrutterings-
bureauer  og headhuntere benytter i 
jobdatabaser i deres søgning, enten qua. 
annoncering eller søgning i databaserne.

Flere jobdatabaser har en søgeagent 
funktion, hvor du kan oprette søgninger 
på de forskellige krav til job du søger, og 
automatisk modtage relevante stillings-
opslag.

Du skal være opmærksom på, at der 
er større sandsynlighed for at blive kon-
taktet, hvis du udfylder din profil, så den 
matcher dit CV og dine jobønsker. Du kan 

Der findes en bred vifte af jobdatabaser, som afspejler fagbestemte områder 
og niveauer. Har du oprettet et CV er du med i forreste geled, når jobbene 
deles ud.

Af Cecilie Hansen 

vælge at gøre det sløret eller lægge alle 
dine data ind, afhængigt af, hvor offentlig 
du vil fremstå, og om du sidder i opsagt 
eller uopsagt job. Du kan også vedhæfte 
dit CV eller henvise til et online CV, blog, 
Video CV eller LinkedIn. Hvis du vælger 
synlige kontaktdata, kan arbejdsgiver 
ringe/ skrive til dig med det samme.

Gængse jobdatabaser:
jobindex.dk
stepstone.dk
jobzonen.dk
jobbank.dk
ofir.dk
jobview.dk
top1000.dk

Se fuld oversigt over jobdatabaser:
jobfisk.dk/jobdatabaser.html

Der � ndes � e-
re forskellige 
jobdatabaser, 
som afspejler 
fagbestemte 
områder og 
niveauer. Job-
zonen.dk er et 
af de steder, 
hvor man kan 
oprette CV.
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Sociale medier 
i jobsøgningen

LinkedIn
LinkedIn er med tiden blevet det største 
online forretningsnetværk og et helt 
legitimt medie for de jobsøgende. I dag 
bruger næsten alle arbejdsgivere og 
rekrutteringsbureauer LinkedIn i deres 
søgning på nye medarbejdere. 

LinkedIn giver dig mulighed for at 
vise hvem du er og hvad du kan, du får 
udvidet dit professionelle netværk og 
skaber forbindelser på tværs af nye og 
gamle relationer – og ikke mindst per-
soner du ikke kender. Flere og flere jobs 
bliver annonceret på LinkedIn, og de 
bliver  ikke nødvendigvis annonceret på 
de gængse jobdatabaser. Det er derfor 

nyttigt at holde øje med stillingsopslag 
fra netværk samt relevante netværks og 
virksomhedsgrupper.

Største og mest aktive LinkedIn-grupper:
- Netværk hvor jobsøgende og arbejdsgivere 
mødes
- JobFee - Netværk for alle der vil følge med 
på jobmarkedet
- Jobfisk - For karrierebevidste og rekrutte-
ringsansvarlige
- Ledige job i Danmark
- Nyt job
- Proaktive jobsøgere
- GetAhead 

Af Cecilie Hansen

LinkedIn, Facebook, BranchOut, TalentMe og Twitter.  Der er mange nye veje 
til job. Her gennemgår vi de væsentligste. 

Brug din 
Facebook som 
dit private 
sociale medie 
og andre sociale 
tjenester til at 
markere dig 
professionelt.

Ø
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Facebook
Facebook er et privat medie og skal 
efter min mening forblive privat. De 
informationer du har på Facebook, 
giver i et samlet billede, hvem du 
er som person. Du skal derfor være 
opmærksom på, hvad det er for et 
billede, du vil vise af dig selv, både 
overfor dine private og professionelle, 
samt perifere kontakter.

Der er mange måder at omgå det på. 
Det er blandt andet muligt at låse din 
profil, så det kun er dine udvalgte kon-
takter, der kan se dine aktiviteter. Det 
anbefales, da arbejdsgivere bruger Face-
book, og hurtigt kan få et forkert indtryk 
af dine indslag, private fotos, grupper du 
er medlem af, spil du spiller m.m.

Du skal beskytte dig selv og værne om 
dit privatliv på de sociale medier.

BranchOut
Som et alternativ til de gængse jobda-
tabaser og LinkedIn findes Facebooks 
nyere medie BranchOut (dette kræver at 
du har en aktiv Facebook profil).
BranchOut er et forretningsnetværk via 
Facebook, som kan bruges nationalt 
såvel som internationalt.
Du kan bruge mediet til at udvide dit 
netværk som et professionelt supple-
ment til Facebook, søge ledige stillinger, 
se hvor dine venner arbejder, give eller 
modtage anbefalinger og skabe debatter.
Mediet er fortsat nyt, så følg med i udvik-
lingen.

Talent.me
Talent.me er endnu et nyere medie, som 
kræver at man er aktiv på Facebook. Her 
kan brugeren få et professionelt overblik 
af venners/kontakters tidligere og nuvæ-

rende arbejdspladser, uddannelse samt 
andre kompetencer.

Du kan tilføje dine talenter og få andre 
til at anbefale dine talenter, få eller give 
anbefalinger og hermed skabe trovær-
dighed og opmærksomhed omkring 
din profil og egenskaber og følge med i 
ledige jobs i dit netværk. Det er et forsøg 
at prøve mediet, men min erfaring siger 
mig at det er ganske få der bruger det og 
har nok viden om mediet.

Mediet er fortsat nyt så følg med i ud-
viklingen.

 Y Se gratis  Talent.me Webinar af Lewis 
Howes: https://apps.facebook.com/talent-
me/home.php

Twitter
På Twitter kan du skabe din egen blog 
med relevante indslag, observationer, 
artikler m.m. Du kan også følge andre 
Twittere som er jobsøgende, tilbyder 
jobs eller som kommer med inspiration. 
Herudover vil du selv få følgere og der 
kan det anbefales at gå efter kvalitetsføl-
gere. Det vil sige andre som rent faktisk 
viser interesse for dine Tweets og er 
indstillet på at gå i dialog, hjælpe eller 
retweete.

Twitter er en udmærket kilde til nye 
jobs, da spændende jobopslag oftest 
bliver retweetet, så selvom du ikke nød-
vendigvis følger den person/virksom-
hed, som oprindeligt udsendte tweetet, 
så bliver du gjort opmærksom på det 
via retweets fra dem du følger. Jo mere 
spændende et jobopslag er, jo større er 
sandsynligheden for at det bliver sendt 
videre rundt.

Såfremt du har et Online CV, kan en 
Twitter profil give dig flere hits, da det 
fungerer som backlink.B

Sådan skriver du CV (fortsat)
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Vær på det rigtige sted

Netværk og brug af de sociale 
medier er i stigende grad afgø-
rende for de fleste jobsøgende. 
Men hvordan får du skabt 

kontakter og hvordan skal du bruge dit 
netværk- både det private og professio-
nelle.

»Jeg vil foreslå, at du smider Jantelo-
ven og klæ’r dig på til at få ’solgt’ dig selv 
og netværket dig frem i dit netværk og 
netværkets netværk. I USA er de kendt 
for at være gode til at netværke og hjælpe 
hinanden, der kan vi lære lidt af ikke 
at være for tilbageholdne, men tilpasse 
det i de rammer der passer den enkelte 
bedst,« siger Cecilie Hansen.

»Man ser en større tendens på Lin-
kedIn for tiden, hvor jobsøgende flittigt 
hjælper hinanden. Overraskende nok er 
det folk der typisk ikke kender hinanden. 
De har bare en fælles mission,« tilføjer 
hun og foreslår følgende:

»Tilmeld dig de relevante netværks-
grupper på LinkedIn og i et vist omfang 
deltag i debatter. Du kan også vælge at 
skabe din egen netværksgruppe, men 
pas på for det kan være tidskrævende. Du 
kan tilmelde dig relevante netværksar-
rangementer og være aktiv på og efter 
møderne. Følg op og gå evt. sammen 
med andre jobsøgende, så I kan opnå 
en synergieffekt i jobsøgningsproces-
sen i forhold til indhold i ansøgninger/ 

CV, motivation og generelle gode tips. 
Betragt det som forretningsnetværks-
møder, hvor der bliver fulgt op og man 
typisk genererer ’leads’ til hinanden.«

Husk at opdatere 
Ifølge Cecilie Hansen er det vigtigt lø-
bende at opdatere sin LinkedIn profil.

»Opdatér løbende, husk at anmode 
om referencer og begynd at tilføje ven-
ner, bekendte, familiemedlemmer, for-
retningsforbindelser og tidligere kolle-
gaer – og det skal ikke nødvendigvis være 
en opdateret kontakt. Flere jobopslag 
bliver udelukkende annonceret via 
LinkedIn og andre sociale medier og 

Af Jon Arskog // joar@berlingskemedia.dk

At være på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt, er et ordsprog man tit 
hører, når en eller anden har været heldig at få et drømmejob. Men drømme-
jobbet kunne rykke nærmere, hvis man gik mere systematisk til værks, det 
mener HR- Partner Cecilie Hansen.

Ved at bruge netværk målrettet er 
det muligt at køre sig i stilling til det 
rigtige job. 

GRAFIK: SCANPIX DENMARK.
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arbejdsgivere, bureauer og headhuntere, 
benytter medierne flittigt,« siger hun.

Vær opsøgende
En anden vej til at udvide sit netværk er 
at opsøge folk i relevante stillinger og 
virksomheder, eller i rekrutteringsbran-
chen. De har ofte viden man kan bruge 
og sidstnævnte er altid på udkig efter nye 
kandidater til deres aktuelle eller poten-
tielle kunder, og stiller derfor ofte op til 
en snak:

»Skriv til relevante kontakter eller 
f.eks. rekrutteringsbureauer/headhun-
ters. Foreslå et møde – også med dem du 
ikke kender, og efterspørg kontakter. På 
den måde kan du meget hurtigt skabe et 
bredt netværk, og sprede ringene i van-
det.«

»Sørg også for at dit netværk er op-
mærksom på, at du er jobsøgende og lav 
en struktur på dine kontakter. Når du 
eksempelvis får en henvisning til en kon-
takt, så husk hvem der henviste dig, så du 

ved hvem du skylder og kan hjælpe den 
anden vej. Det handler jo både om at give 
og tage,« siger Cecilie Hansen, der som 
grundregel opfordrer til, at man altid har 
et visitkort og evt. CV med sig, for man 
ved aldrig, hvem man kan støde ind i.”

»Meld klart ud, hvilke jobs du søger 
og spred dit budskab med respekt for dit 
netværk, så de får lyst til at hjælpe dig, nu 
og på sigt, og påskøn deres hjælp. Det er 
nøglen til job via netværk,« siger Cecilie 
Hansen.

Er du ikke nødvendigvis ’trænet’ i at 
netværke, kan du overveje hjælp fra en 
jobcoach, jobsøgningskurser med fokus 
på præsentationsteknik, kommunika-
tion og hvordan du kommer i gang med 
at netværke. B

Vær på det rigtige sted (fortsat)
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