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CURRICULUM VITAE 
 

 

 

KONTAKTOPLYSNINGER  

Dit navn 

Gadenavn + nr.   

Postnr. + By 

Telefonnr./Mobilnr.  

din@mail.dk 

     https://dk.linkedin.com/in/ditnavn 
 

 

PROFIL:        
Her beskrives meget kort de sidste jobs du har haft, som er målrettet i forhold til det, du søger og evt. personlige 

kompetencer.  

Med en baggrund som translatør/tolk i tysk har jeg stærke kompetencer i relation til teknisk, 

økonomisk og juridisk oversættelse, korrekturlæsning og udarbejdelse af forskellige tekstgenrer. 
Jeg har specialiseret mig inden for termbaser og terminologiarbejde og har praktisk erfaring med 
termbasearbejdet. Endvidere har jeg et indgående kendskab til fransk, erhvervssproglig 
kommunikation og marketing.  
 
Eftersom jeg har opholdt mig flere gange i Tyskland og Frankrig både for at studere og arbejde, 
har jeg et solidt kendskab til den tyske og franske kultur og befolkningen samt et højt sprogligt 
niveau. 
  

Som tolk/translatør er det afgørende, at man er hurtigt opfattende og fanger små nuancer – det 
gør jeg i kraft af min arbejdsstil, der er struktureret og detaljeorienteret. 
 

 

 

ERHVERVSERFARING: (Max 10 år tilbage – hvis kun 1 job: Fra starttidspunktet) 

02/2005 – 01/2013 Stilling, Firmanavn i by 
En kort beskrivelse af virksomheden, hvad producerede de, til hvilke 

 markeder, ansatte, omsætning m.m. henvis evt. til www.firmanavn.dk 

 Terminologiprojekt i MultiTerm (bl.a. oprettelse af en 
termbasedefinition, rengøring af de enkelte felter, import af 
termlister, gennemgang af danske termini) 

 Resultat: Udviklede terminologien for hele koncernen, hvilket 
førte til optimerede arbejdsgange 

 Opsagt ifm. konkurs 

 Oversætttelse 
Her kan jeg især fremhæve følgende kompetencer: 

 Udarbejdelse af tysk-danske oversættelser af tekniske tekster i 
Trados TagEditor og across 

  

05/2003 – 01/2005 Freelanceoversætter ved Top Isolering 
(International leverandør af isolering til industrien, se www.top-isolering.dk)  
 

(Beskrivelse af dit jobindhold i kort fortælleform:) 

Min primære arbejdsopgave var oversættelse af tekniske tekster fra 
dansk til tysk samt korrekturlæsning af tekster oversat fra tysk eller 
fransk til tysk. 
 

Kommentar [31]: Klar disposition, 
struktur, layout, overblik og ensartethed 
er nøgleordene! 
 
Differentier dig positivt i forhold til andre 
(brug ikke nødvendigvis Time new 
roman eller Arial). 
 
Et liggende CV gør sig godt elektronisk. 
Et CV til en økonomi stilling kræver at 
alt står snorlige. 
Et CV til en kommunikations stilling 
kræver, at man viser man kan 
kommunikere ud over blot fortælle, at 
man kan det. 
Et CV til en markedsførings stilling 
kræver kreativitet. 
 
Fakta fra ballisagers 
Rekrutteringsanalyser: 
73% af virksomhederne vil gerne have 
et billede på CV 
86% siger max 3 sider 
25% bruger under 2 min. på første 
screening 
 

Kommentar [32]: Overskrifterne skal 
være nemme at finde – understregning 
fungerer godt. 
 
57% af virksomhederne vil gerne have 
eksempler på faglige kompetencer. 
Profilen/Resumé giver lejlighed til at 
fremhæve sine tre bedste 
salgsargumenter. ...

Kommentar [33]: Start med at 
forsikre om, at du matcher som profil  
(personlig /faglig /uddannelse) – først 
derefter er ”læser” modtagelig for nye 
indtryk. 

Kommentar [34]: Der lægges 
forholdsmæssigt vægt på faglighed 
frem for personlighed – det gælder dog 
ikke inden for pleje, omsorg og 
pædagogikken. 

Kommentar [35]: Har typisk størst 
relevans, og nævnes først – der kan 
være undtagelser. 
(Nedenfor er to eksempler på to 
forskellige måder at opstille sin erfaring 
på.) 

Kommentar [36]: Ved udelukkende 
at bruge årstal kan der sendes et signal 
om, at der er noget at skjule. Brug så 
vidt muligt måneder. 

Kommentar [37]: Rækkefølgen er 
vigtig – det er stillingsbetegnelsen den 
professionelle læser orienterer sig om. 

Kommentar [38]: Vær opmærksom 
på at beskrivelsen af opgaver bliver 
præcise. Punkterne bør prioriteres i den 
rækkefølge, der har relevans for det 
kommende job. 

Kommentar [39]: En overskrift som 
”udbytte” efter en opremsning af 
opgaver giver god indsigt i kompe-
tencer, der ligger bag opgaveløsningen. 

Kommentar [310]: Hele afsnittet bør 
handle om kompetencer, kvalifikationer, 
opgaver og ansvarsområder. MEGET 
gerne resultater uden disse dog giver 
anledning til at stille spørgsmål ved 
kandidatens loyalitet. ...
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Gennem dette arbejde har jeg opnået følgende kompetencer: 

 Erfaren oversætter og korrekturlæser 

 Rutineret i relation til oversættelse af tekniske håndbøger 
 

 
 

UDDANNELSE: 

02/1996-10/2002: Cand.ling.merc. i tysk med profilen translatør/tolk, Handelshøjskolen, 

Aarhus Universitet (ASB) 

 

12/2010: Beskikket translatør/ tolk i tysk. 

 

 Oversættelse dansk-tysk og tysk-dansk – fokus især på oversættelse af 

tekniske tekster 

 Kommunikation, mundtligt og skriftligt, til alle niveauer i en virksomhed 

 Specialiseret indenfor udvikling og implementeringen af termdatabaser 

 

Speciale – udarbejdet for virksomheden Plus-Oversættelse - omhandlede 

udarbejdelsen af termbaser (karakter 12). 

 

09/1994-01/1996:  BA i International Erhvervskommunikation (tysk og fransk), Aarhus 

Universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen (AU-HIH) 

 

1990:  Sproglig studentereksamen, Viborg Amtsgymnasium og HF 

   

KURSER: (Relevante og kompetencegivende – i forhold til stillingen, eks.:) 

02/1992-1994/06 Erhvervsøkonomi, Akademiuddannelsen, Erhvervsakademi Århus (10 
ETCS) 

 
  Faglige fokusområder: 

 Udarbejdelse og analyse af årsregnskab, herunder beregning af 
nøgletal 

 Udarbejdelse af budgetter, bogføring 
 
Udbytte:  

   

 Kontorarbejde i reklameafdelingen og pasafdelingen 

 Praktiske redskaber til økonomisk analyse, budgetlægning og 
prissætning 

 

1991  Projektledelse 1 – 2, VIA College 
 

 

IT: 

(Systemer, programmer og hvilket niveau i forhold til erfaring/anvendelse, eks.:) 

 Tekstbehandling på brugerniveau 

 Internet på brugerniveau 
 

SPROG: (Hvilket niveau) Eksempel: 

 Tysk, Skriftlig/mundtligt, teknisk/juridisk  Rutineret 

 Fransk, Skriftlig /mundligt   Rutineret 

 Engelsk, Skriftlig /mundligt    Rutineret 

 

Har arbejdet i Tyskland de seneste 8 år og har foruden særdeles gode sprogkundskaber også 

et indgående kendskab til tysk kultur. 

 

Kommentar [AB11]: Uddyb 
yderligere hvis det er relevant for 
modtageren 

Kommentar [312]: Kurser viser ud 
over egentlige kompetencer evnen og 
viljen til at lære nyt. Udbytte kan tilføjes.  
Tilføj oplysninger om udbyder /kursus-
sted og varighed. 

Kommentar [313]: Såfremt alle 
kurser ligger langt tilbage kan det 
sende et signal om at kandidaten er 
gået i stå. For kandidater, der har 
mange kurser, kan man med fordel 
kategorisere dem med overskrifter. 

Kommentar [314]: Ved IT stillinger 
kan disse opføres i et appendiks med 
øget fokus. 

Kommentar [315]:  
Ekspert: ansættes ofte kun i IT firmaer 
Superbruger: Høje forventninger – du 
kan spare penge for firmaet 
Avanceret: Bruger det ofte og på et 
højere niveau 
Rutineret: Daglig bruger 
Brugerniveau: Bruger det jævnligt – 
bruges fra et lavt niveau 
Kendskab til: Program præsenteret, 
ikke benyttet 

Kommentar [316]:  
Modersmål 
Forhandlings- /teknisk niveau 
Rutineret 
Samtale niveau 
Turist?? 
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TILLIDSHVERV: 

 Bestyrelsesmedlem i Borgerforeningen i Andeby 

 Fodboldtræner for miniputter – drenge i klubben FC Målløse 
 

 

PERSONLIGE OPLYSNINGER: 

Civilstand:  Samboende med ….  

Født:   24. december 19xx 

Kørekort:  B og bil til rådighed 
 

 

FRITIDSINTERESSER: (Skrives i fortælleform) 

(Dette punkt fortæller arbejdsgiveren, hvem personen/mennesket er bag alle de andre data. Derfor et vigtigt 

punkt at gøre noget ud af. Fortæl om de ting, du laver i fritiden, sådan at en arbejdsgiver vil kunne se dig som et 

aktiv for virksomheden. Det kan være fx. sports- og motionsaktiviteter, noget hvor du bruger dit hoved, som at 

læse bøger eller dagens avis, eller hænderne, som fx håndarbejde, mekanik eller lignende) 

 

Udover at spille håndbold to-tre gange ugentligt i Skanderborg HK holder jeg mig i form ved at 
løbe og cykle – gerne i de sydtyske bjerge når chancen byder sig! Om sommeren kører jeg på 
motorcykel sammen med min kæreste. Derudover slapper jeg tit af med en god bog og holder mig 
dagligt orienteret gennem aviser og ugeblade. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bemærkninger til udarbejdelse af CV: 

 
CV’et skal: 

·     som udgangspunkt enten 

o ”erstatte” ansøgningen/visitkortet i forbindelse med besøget på virksomheden eller 

o være bilag til ansøgningen 

 
·     være enkelt, overskueligt og korrekt: Skal give arbejdsgiveren/virksomheden et lynhurtigt 

og effektivt overblik over en persons faglige data og fritidsinteresser 

 
·     indeholde en PERSONPROFIL eller RESUME 

 
·     skrives med samme skrifttype som ansøgningen (anden type kan let forstyrre) 

 
·     være målrettet til den virksomhed, du søger med hensyn til branche, stillingsbeskrivelsen og arbejdsindhold  

 

·     tilpasses til virksomhedens kultur og stillingens art (der er forskel på at søge job ved et 

reklamebureau og ved et bibliotek, fabrik o. lign.) 

 
HUSK: 
Er dit CV i orden, kan du måske – når du søger uopfordret – nøjes med CV kombineret med din 
henvendelse hos en arbejdsgiver (=spare tid på ikke at skrive en ansøgning). 
 
Husk korrektur! 

 

Kommentar [317]: Associationer: 
Bl.a. koordinerende, socialt ansvarlig, 
motiverende og pædagogiske evner. 
 
Er det klogt at fortælle, man eksempel-
vis har været tillidsrepræsentant? 

Kommentar [318]: Bør prioriteres 
her, da det er på de ovennævnte 
punkter man skal ansættes.  
Hjemmeboende børn og alder bør 
fremgå. 
Der findes gode vendinger til at 
afvæbne bekymringer; ex.” Børneglade 
pensionerede bedsteforældre i gå 
afstand.” 

Kommentar [319]: Er der 
sammenhæng mellem din adfærd i 
fritiden og i jobbet du søger, - søger du 
et salgsjob, er dette en meget intravent 
adfærd. 
Se hvorledes sætningen ændre mening 
hvis: 
-du sætter punktum efter ” en god bog” 
-du ændrer ”ugeblade” til” fagblade” 
-du ændrer ”slapper af” med ”kobler af”. 
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