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Kap. 5: Kompetenceafklaring så det batter
•	 Definitioner
•	 Kompetenceafklaring	i	tre	trin
•	 Processen	kort	fortalt
•	 Trin1:	Identifikation
•	 Trin2:	Prioritering
•	 Trin	3:	Målretning
•	 	Seks	forslag	til,	hvordan	du	kan	finde	ud	af,	

hvor der er behov for dine kompetencer
•	 	Målret	dine	kompetencer	i	forhold	til	virksom-

hedens konkrete udfordringer
•	 Hvis	du	vil	ha´	en	visuel	model:	Brug	Mindmap	
•	 De	gode	råd	–	skåret	ind	til	benet:

Kap. 6:  Dit cv arbejder for dig
•	 Begynd	med	et	brutto-cv		
•	 Det	målrettede	cv	–	vi	anbefaler
•	 Keep	it	short	
•	 Overskuelighed	er	vejen	frem	
•	 Opbygning	af	det	gode,	overskuelige	cv	
•	 Strukturen:	Kronologi	eller	kompetencer?
•	 Sådan	læser	arbejdsgiveren
•	 Profilen	er	et	koncentrat	af	det,	du	kan	og	vil
•	 Foto?	Ja	–	men	det	rigtige
•	 Til	kernen	af	dine	kompetencer	
•	 Erhvervserfaringer	–	kort	og	præcist

del 2:  
dIn VÆrktøjskasse:
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del 2:  
dIn VÆrktøjskasse:

•	 Sælgende	beskrivelser	
•	 Resultaterne	på	bordet!
•	 Uddannelse	
•	 Tillidshverv	og	frivilligt	arbejde	tæller	også
•	 Sprog	og	it	–	nævn	dit	niveau
•	 Hvem	er	du,	når	du	ikke	arbejder?
•	 Forbered	dine	referencer
•	 Tjekliste
•	 De	gode	råd	–	skåret	ind	til	benet

Kap.7: Skriv dig tættere på jobbet
•	 Vind	dagsorden,	når	du	skriver	
•	 Skriv	korrekt
•	 Skriv	enkelt
•	 Skriv	målrettet
•	 Skriv	varieret
•	 Forkæl	læserens	øje

Kap. 8: Den gode ansøgning åbner døre
•	 Cv	vs.	ansøgning
•	 Opfordret	vs.	uopfordret
•	 Jobbet	er	ikke	for	din	skyld!
•	 Du	har	kun	én	side
•	 Den	gode	ansøgning	starter	i	telefonen
•	 Gode	og	dumme	spørgsmål
•	 Ansøgningen	har	to	vigtige	komponenter
•	 Det	faglige	match	i	en	opfordret	ansøgning
•	 Annonceanalyse
•	 Det	faglige	match	i	en	uopfordret	ansøgning
•	 	Prikken	over	i’et	–	både	i	opfordrede	og	 

uopfordrede ansøgninger
•	 Motivationen:	Er	du	forelsket?
•	 Motivationen	og	din	ønskeliste
•	 Det	personlige	match	
•	 Indledning	og	afslutning:	En	dynamisk	duo
•	 Afslutningen
•	 Få	feedback
•	 De	gode	råd	–	skåret	ind	til	benet
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kompetenCeaFklarIng,  
så det batter
Kompetenceafklaring handler om at blive klog på, hvad du er 
god til. Men det handler om mere end det. Det handler også om 
at blive klog på, hvor dine kompetencer er efterspurgt. Den 
sidste del er det sværeste for de fleste.

Den udfordring vil vi gerne hjælpe dig med i dette kapitel. Vi 
præsenterer dig for en tre-trins afklaringsmodel, der bringer dig 
igennem kompetenceidentifikation – kompetenceprioritering 
– kompetencemålretning – tilsammen det vi forstår ved en 
kompetenceafklaring. 

Mange gængse kompetenceafklaringsmodeller har fokus på 
identifikation af kompetencer. Der kan imidlertid komme noget 
famlende jobsøgning ud af at stoppe processen der. Kommer du 
til gengæld godt igennem de tre trin, vil du opleve, at du bedre 
kan præsentere dig stærkt de rette steder. 
 
definitioner
kompetencer: Viden, færdigheder og erfaringer, der kan  
omsættes til konkret handling. I en kort version – det, du kan.  
Kompetencer er afgørende for, hvilke opgaver en person kan 
løse, og hvordan opgaverne løses. Kompetencer opdeles typisk  
i to typer – personlige og faglige kompetencer. De faglige 
kompetencer kan igen deles i branchefaglige og metodefaglige 
kompetencer.

kompetenceafklaring: Bevidstheden om egne kompetencer  
og hvor de er efterspurgt (funktioner, brancher, konkrete 
virksomheder med mere).

Personlige kompetencer, faglige kompetencer, branchekompe-
tencer og metodefaglige kompetencer defineres i figuren:

kapitel 5
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Dine branchefaglige kompetencer peger på en jobsøgningsstra-
tegi rettet mod den branche, du kommer fra. Alene på grund af 
din indsigt i branchen vil du på et eller andet niveau være 
attraktiv. 

Dine metodefaglige kompetencer peger på en jobsøgningsstra-
tegi på tværs af brancher – mere båret af det, du kan – uanset 
branche. 

personlIge kompetenCer
Personlige kompetencer er bestemt af dine grundlæggende menneskelige 
egenskaber, holdninger, selvindsigt og erfaringer. Det er de egenskaber, som har 
indflydelse på, hvordan du tackler og udfører dit arbejde i det daglige og i 
samarbejde med andre. 

Om du eksempelvis er analytisk, selvstændig, loyal, nysgerrig, detaljeorienteret, 
udadvendt mv. Du kan eventuelt tage en personprofil-test, som findes gratis  
flere steder.

metodeFaglIge kompetenCer
Metodefaglige kompetencer er den 
type faglige kompetencer, der ikke  
er knyttet til en bestemt branche. 

Det kan eksempelvis være sælgeren 
fra møbelbranchen, som formentlig 
har salgskompetencer, uanset hvilken 
branche han/hun arbejder med. It, 
kommunikation og undervisning er 
andre eksempler på metodefaglige 
kompetencer. 

FaglIge kompetenCer
Faglige kompetencer er de kompetencer, du har fået gennem uddannelse og 
gennem dit arbejde eller gennem fritidsaktiviteter. 

Det kan være projektledelse, virksomhedsforståelse, præsentationsteknik, borger-
betjening mv. De faglige kompetencer kan opdeles i branchefaglige kompetencer 
og metodefaglige kompetencer.

branCheFaglIge kompetenCer
Branchefaglige kompetencer er 
kompetencer, der knytter sig til en 
bestemt branche. Hvis du har 
arbejdet inden for møbelbranchen,  
så får du en indsigt, som vil være 
attraktiv for nogle bestemte virksom-
heder i denne branche. 

Måske har du oparbejdet en æstetisk 
sans for indretning, møbelproduktion, 
branchestruktur, konkurrencefordele, 
konkurrenter m.m. 
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Det vil optimere dine jobchancer, hvis du spiller på begge heste 
og både søger i din branche (med branchekompetencerne) og 
uden for din branche (med de metodefaglige kompetencer).

kompetenceafklaring i tre trin 
I dette kapitel har vi beskrevet en proces i tre trin, hvor du kan 
komme videre, indtil du helt konkret er i stand til at ”sælge” 
målrettede kompetencer som løsningen på en bestemt virksom-
heds udfordring, behov eller succeskriterier.

Processens tre trin er identifikation, prioritering og målretning. 

Identificere:
  Beskriv alle dine kompetencer  

og ”oversæt”/ relater dem til 
konkrete opgaver

prioritere:
  Prioriter de vigtigste

målrette:
  Find ud af, hvor dine  

kompetencer kan bruges

I

p

m
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Identificere:

prioritere:

målrette:

Brug evt. denne figur i din proces.
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processen kort fortalt
Som figuren viser, skal du først udfolde alle dine kompetencer. 
Du skal gerne have det hele med, så du har et bredt fundament 
at prioritere ud fra. Prioriteringen foretager du, fordi det er med 
til at skærpe din profil og din strategi i jobsøgningen. Sidste trin 
er målretningen – her skal du fokusere på virksomhederne og 
deres behov, og det skal du selvfølgelig gøre for at finde ud af, 
hvilke af dine prioriterede kompetencer der er attraktive for en 
bestemt virksomhed.

trin 1: Identifikation
De kompetencer, som du er bevidst om, er selvfølgelig lige til at 
gå til. Der ligger dog også en udfordring i, at du har kompeten-
cer, som du er mindre bevidst om. Så en opgave er altså, hvordan 
du bliver bevidst om alle dine kompetencer. 

Nedenfor præsenterer vi fem øvelser og en bunden opgave, der 
kan hjælpe dig med din kompetence-identifikation:

øVelse 1: InterVIeW

•	 	Find	en	person,	der	vil	interviewe	dig.	Gerne	en	du	
har tillid til. Det er interviewerens rolle at spørge ind 
til det, du er god til, og hvordan du løser dine 
opgaver. 

•	 	Det	kan	for	eksempel	være	en	hjælp	for	interviewe-
ren at have dit cv og spørge ud fra det, men også at 
spørge til fritidsjobs og aktiviteter, da der også kan 
være væsentlige kompetencer at hente dér. 

•	 	Intervieweren	noterer	kompetencerne.	Så	kan	I	altid	
bagefter dele dem op i faglige og personlige.
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Prøv eventuelt også med en tidligere chef og en tidligere kollega. 
Hvis du synes, det er svært at bede en tidligere chef om at 
”interviewe” dig, så kan du også bare på telefon eller mail bede 
dem om at beskrive dine – i deres øjne – 3-5 stærkeste kompe-
tencer. Eventuelt med korte uddybninger.

øVelse 2:”post-it”

Kræver to-tre deltagere: 
•	 	Du	fortæller	om	en	god/succesfuld	arbejdssituation	

eller hændelse, som du selv har været hovedperson i 
eller en del af. Bare fortæl frit.

•	 	Dine	makkere	sidder	klar	med	papir	og	pen,	og	hver	
gang de kan høre en kompetence/evne/ egenskab i 
det, du fortæller, skriver de det ned.

•	 	De	må	meget	gerne	spørge	nysgerrigt	for	at	få	dig	til	
at fortælle mere.

•	 	Det	gælder	selvfølgelig	om	at	få	noteret	så	mange	
kompeten cer som muligt.

•	 	Brug	post-its	(de	små	gule	lapper	med	klister	bag	på):	
Makkerne skriver en kompetence per post-it og 
klæber dem fysisk på ryggen af dig. Når øvelsen er 
færdig, sidder du med en god fornemmelse af, at din 
ryg er dækket (!), hvad angår jobsøgning.
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I	præsentationen	af	kompetencer	bliver	jobsøgere	ofte	lidt	for	
overordnede	og	luftige.	Det	kan	virkelig	betale	sig	at	være	
konkret	og	altid	klar	til	at	underbygge	kompetencer	med	
konkrete eksempler.

Ditlev Piper, HR Chef, Supergros A/S

øVelse 3: ugeplanen

  Tænk tilbage på dit seneste job (eller det seneste job  
som er relevant for dét, du vil fremadrettet).

  Tænk en uge igennem. Dag for dag. Time for time. 

	 •		Skriv	ned	i	detaljer,	hvilke	opgaver	du	udførte.	 
Stort som småt. Husk også de opgaver, som du bare  
var en del af eller med til.

  Når du har beskrevet opgaverne, skal du til hver enkelt 
opgave forholde dig til:

	 	•		Hvilke	kompetencer	måtte	jeg	tage	i	brug	for	 
at løse opgaven?

	 •	Skriv	også	dét	ned.
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konkretisér og relatér kompetencerne til opgaver  
– din bundne opgave
Når du skriver en kompetence, så skriv konkret, hvad det  
vil sige:

Eksempler:
•	 Processtyring
  Dialog og opfølgning med involverede aktører  

Tovholder på aftaler

 Kalenderstyring

 Mødeplanlægning

 Mødereferater (skrive, distribuere og følge op)

•	 Kommunikation (telefonisk og skriftlig)

  Forventningsafstemning i forhold til opgaven  
og implicerede parter

  Kunde/leverandørkontakt og opfølgning  
på engelsk, tysk, fransk og dansk

 Mæglerrolle (mellemled mellem to eller flere parter)

•	 udarbejdelse af undervisningsmateriale

 Metodeovervejelser  

 Beskrivelse af formål og effekt

 Udarbejdelse af PowerPoint

 Prioritering af emner
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øVelse 4: star(k)-modellen

star-modellen kan hjælpe dig med at kortlægge dine 
arbejdsindsatser. Prøv at bruge skemaet nedenfor som en 
øvelse i at beskrive bestemte opgaver kort og klart. Vi har 
suppleret med et K for kompetencer.

s – står for situation:  
Hvad var situationen? Beskriv helt kort.

t – task (opgave):  
Hvad var opgaven eller udfordringen?

a – action (handling):  
Hvad gjorde du?

r – resultat:  
Hvad var resultatet? Hvilket resultat skabte du?

(k – kompetence): Hvilke kompetencer brugte du?
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eksempel:

STAR modellen kan også bruges som forberedelse til jobsamta-
ler, eller bruges til at udarbejde en overskuelig beskrivelse i et  
cv eller ansøgning (gøres kort og præcist, hvis det skal virke).

situation: Vi havde store tab på vores debitorer.

task: Jeg skulle sikre så mange penge i kassen 
som muligt.

action: Struktureret gennemgang af alle debitorer 
og prioriteret indsats. Løsningsorienteret 
dialog med kunderne. 

Fleksible løsninger i forhold til deres 
finansielle muligheder. Sætte forebyggende 
procedure op. Lære alt involveret personale 
at kreditvurdere. Motivere sælgere til at 
tage en direkte dialog med de kunder, der 
ikke viste vilje til løsninger.

result: Jeg sikrede 50 pct af det beløb, som 
virksomheden forventede at afskrive og 
iværksatte en procedure, der gjorde, at vi 
ikke ville havne i samme situation igen.

kompe-
tence:

Erfaring med inkasso / kundedialog / 
overblik / struktur / koordinering af  
opkald og breve / undervisning /  
motiverende dialog 
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øVelse 5: brutto-cv

At udarbejde dit brutto-cv er også et væsentligt bidrag til din 
kompetenceafklaring. Læs mere i kapitlet om cv.

situation: 

task:

action:

result:

kompe-
tence:

dit skema:
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trin 2: prioritering
I forlængelse af din identifikationsproces står du nu med en lang 
række kompetencer. Indtil nu har det jo handlet om at få identifi-
ceret og beskrevet (alle) dine kompetencer. Men dine kompeten-
cer har ikke lige meget vægt, og du er ikke lige dygtig til dem 
alle. I trin 2 skal du arbejde med at få prioriteret dine kompeten-
cer. Du kan prioritere ud fra forskellige vinkler:

tip: Skriv dit eget jobopslag. Det jobopslag, som du ville ønske, at 
du fandt.
 

øVelse: prioriteringsøvelse

1. Start med at vælge de kompetencer fra, som du ikke ønsker 
at bruge dit arbejdsliv på. Det er en væsentlig prioritering, at 
du ikke fremover bringer de kompetencer i spil, som du ved, 
du ikke vil trives med at bruge i arbejdet.

2. Prioriter derefter kompetencerne ud fra, hvad du er bedst til:
•	   Vælg dine tre-fem stærkeste faglige kompetencer og dine 

tre stærkeste personlige kompetencer. 

3.  Prioriter kompetencerne ud fra, hvilke du helst vil bruge  
i et arbejde:

•	   Vælg tre-fem faglige kompetencer, som du har størst  
ønske om at bruge, og tre personlige kompetencer. 
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trin 3: målretning
Nu har du identificeret og prioriteret dine kompetencer, men er 
måske i tvivl om, hvor de kan bruges, og hvilke virksomheder 
der kan bruge dem?

At blive klogere på hvor og hvem er en væsentlig del af din 
kompetenceafklaring og knytter sig til tredie trin i processen. 

At målrette dine kompetencer handler om, at du bliver (mere) 
afklaret om, hvor dine kompetencer kan bruges. De hidtidige 
trin i kompetenceafklaringen (Identifikation og prioritering) 
handler om, at du kigger indad – målretning handler om at  
kigge udad.

Du skal fokusere dine kompetencer derhen, hvor der er et behov. 
Det betyder to ting: Du skal kunne relatere dine kompetencer til 
opgaver – og du skal finde ud af, hvem der har behovet.

”I	de	perioder,	hvor	jeg	har	arbejdet	med	rekruttering,	er	det	
min oplevelse, at jobsøgere ofte bliver for luftige og ukonkrete, 
når	de	præsenterer	deres	kompetencer.	De	fleste	jobsøgere	kan	
med	fordel	blive	skarpere	omkring,	hvad	kompetencerne	kan	
bruges til i jobbet”.

Anne Mette Loven, Senior manager HR integration, LEGO

Her følger seks forslag til, hvordan du kan finde ud af, hvor der 
er behov for dine kompetencer:

1.  Brug LinkedIn – skriv din uddannelsesbaggrund og/eller 
seneste titel ind i søgefeltet på LinkedIn. Se, hvem du kender, 
der arbejder med noget tilsvarende, og bliv på den måde klar 
over hvilke virksomheder, der har din kompetenceprofil 
ansat.

2.  Se det fra virksomhedens side, og spørg dig selv, hvilken 
situation virksomheden er i, når de har brug for dét,  
du kan. 
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3.  Jobindex har en funktion til uopfordret jobsøgning (se mere 
om det i uopfordret jobsøgnings-kapitlet). Her får du føling 
med, hvor der er brug for det, du kan. 

4.  Benyt enhver lejlighed – også når du får afslag på en henven-
delse – til at få virksomheden til at vurdere, hvilke af dine 
kompetencer, der står mest tydeligt og værdifuldt for virk-
somheden. Det er vigtigt, at du får markedsvurderet dine 
kompetencer løbende.

5.  Du skal selvfølgelig holde øje med behovet i din branche, 
men har du tænkt på, at din branches samarbejdspartnere 
også kan have brug for dét, du kan? Det samme gælder, når 
du finder en relevant virksomhed. Her kan du undersøge, 
hvem virksomheden arbejder sammen med, og afprøve om de 
har brug for dine kompetencer.

6.  Se på www.ug.dk, hvad personer med din uddannelsesbag-
grund typisk arbejder med.

7.  Væn dig til at spørge andre, hvor de kunne se dig arbejde 
– mere komplekst er det ikke.

målret dine kompetencer i forhold til virksomhedens 
konkrete udfordringer:
Modellen nedenfor er god, fordi den kun kan udfyldes med en 
konkret viden om en specifik virksomheds udfordringer og 
succeskriterier. 

Step 1.   Identificer hver der er vigtigt for virksomheden  
- ring og spørg.

Step 2.   Hvad vil du gøre for at løse opgaven  
- noter det i kolonnen strategi/opgaver.

Step 3.   Fortæl ”Jeg kan fordi” i kolonnen Kompetencer  
- fortæl hvad du kan, der sandsynliggør, at du kan løse 
opgaven.
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eksempel:

dit skema:

tre udfordringer
For	virksomheden	 

DesignClothing:

strategi/opgaver
jeg vil gøre følgende:

kompetencer
jeg kan fordi:

Vi skal have styr på vores lager. 
Efter implementering af økonomi- 
og lagerstyringssystem (Navision) 
er vi blevet mindre effektive.

Gennemgang af procedurer 
på lageret.
Undersøge om Navision er 
fuldt implementeret.

Jeg har et trænet overblik og
logistikerfaring fra min  
ansættelse hos Sodemann.
Samtidig er jeg typen, der er 
god til at skabe overblik ved at 
stille nysgerrige spørgsmål.

Vores lager- og produktionsmed-
arbejdere forlader virksomheden 
for hurtigt.

Undersøge eventuelle 
årsager i HR-afdelingen. 
Gå i dialog med med-
arbejderne – én efter én  
for at afdække trivslen.

Fik i min ansættelse hos 
Bestseller øget medarbejdertil-
fredsheden pga. øget inddra-
gelse i tilrettelæggelse af 
opgaverne.

Vores kundetilfredshed falder.  
Vi kender ikke årsagen.

Afkorte den gennemsnitlige 
leveringstid med 10%.
Tale med kundeafdelingen 
om, hvad den faldende 
tilfredshed handler om.

Er vant til at arbejde med  
klare mål sammen med 
medarbejderne.
Kan altid finde forbedringer i 
brug af Navision.

tre udfordringer
For	virksomheden	

strategi/opgaver
jeg vil gøre følgende:

kompetencer
jeg kan fordi:
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hvis du vil ha´ en visuel model: brug mindmap 
Et mindmap kan bruges i din kompetenceafklaringsproces.  
De fleste har sikkert på et eller andet tidspunkt tegnet et mind-
map, men hvor mange bruger det regelmæssigt? Et mindmap  
kan sagtens tegnes i hånden på et stykke papir eller en tavle, men 
ved at bruge et elektronisk mindmap, får du et langt mere effek-
tivt og dynamisk værktøj, som du løbende kan tilføje og ændre 
indholdet i. 

Mindmap kan bruges til mange ting. Ved at bruge det i forbindelse 
med kompetenceafklaring, får du et overblik over din karriere-
mæssige profil gennem visualisering af:

•	 Uddannelse

•	 Erhvervserfaring

•	 Faglige	og	personlige	kompetencer 

Se link til Mindmap under Relevante links side 181.

Ved i detaljer at beskrive ansvarsområder du har haft, kan du ud 
fra hver enkelt opgave fremhæve, hvilke faglige og personlige 
kompetencer, der har været i spil til at løse opgaven, og på den 
måde kan det bidrage til at skabe et mere visuelt billede af dine 
kompetencer. 

FreeMind 
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de gode råd – skåret Ind tIl benet:

•  Du afklarer bedst dine kompetencer ved at være 
aktiv og virksomhedsrettet.

•  Kompetencearbejdet har tre hovedelementer: 

Identifikation, prioritering og målretning.

•  Kend og nedskriv dine kompetencer – faglige 
som personlige.

•  Find en metode, du kan bruge til at bevidstgøre 
de ubevidste/usynlige kompetencer. 

• Relatér dine kompetencer til konkrete opgaver.

• Prioritér i mængden.

• Kig udad og fokusér på virksomhedernes behov.

• Målret dine relevante kompetencer.

•  Dine relevante kompetencer skal formidles, så 
det er tydeligt, hvad virksomheden kan bruge 
dem til.
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Jobsøgning er en salgsproces, hvor du er produktet. Dit cv er 
den produktbeskrivelse, der skal sælge dig og dine kompetencer. 
At skrive et cv som arbejder for dig vil sige, at det bliver modta-
get positivt. 

Det er modtageren, der afgør, om et cv er godt. Og modtagere 
har forskellige præferencer. Så hvordan optimerer du dine 
chancer for, at dit cv vurderes positivt, uanset hvem der  
modtager det?

Det er dét, kapitlet her handler om.
Her er en lille quiz, som du kan underholde dig med, inden vi for 
alvor tager hul på jobsøgningens vigtigste værktøj: 

Quiz:
1. Hvor langt må cv’et være? 
2. Hvad skal stå først: Erhvervserfaring eller uddannelse?
3. Må man sætte foto på, hvis man er blond?
4.  Skal man springe faldskærm for at kunne skrive noget 

sejt om sin fritid?
5.  Hvor lang tid har du (dit cv) til at fange modtagerens 

interesse?
6. Må man sende sit brutto-cv?

begynd med et brutto-cv  
Hvis du starter på bar bund, kan det være en god idé, at du går i 
gang med at skrive et brutto-cv. 

Et brutto-cv er dit arbejdspapir og skal aldrig sendes til en 
arbejdsgiver. Det kan nemt fylde mange sider og indeholder 
– fordelt på år, måneder og relevante overskrifter – en kort, 
præcis beskrivelse af alt, hvad du har foretaget dig før. Både 
arbejdsmæssigt og uddannelsesmæssigt. 

kapitel 6

?
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Brutto-cv’et bliver på den måde en totalliste over dine kvalifika-
tioner og dine kompetencer. 

Vores definition på kvalifikation:  
Det, du har viden om og kendskab til.

Vores definition på kompetencer:  
Viden, færdigheder og erfaringer, der kan omsættes til  
konkret handling.

(Læs mere om dette i kapitlet om Kompetenceafklaring).

Det kan føles som lidt af et hestearbejde at udarbejde et brutto-
cv, men det er en god investering. Fra dit brutto-cv kan du 
nemlig efterfølgende plukke dét ud, som er relevant for hvert 
enkelt job, du vil søge. På den måde behøver du kun at gøre 
”fundamentarbejdet” én gang. 

Husk, at dit brutto-cv også skal indeholde fritidsbeskæftigelse, 
der har givet dig kompetencer. 

det målrettede cv – vi anbefaler
Et målrettet cv er et cv, der er tilpasset og matchet en bestemt 
stilling eller – ved uopfordret kontakt – en bestemt virksomhed.

Sidst i kapitlet viser vi et eksempel på et godt målrettet cv.
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keep it short 

Fakta
86 procent af alle arbejdsgivere ønsker, at cv’et skal fylde 
højst tre sider. Halvdelen af dem vil ligefrem gerne have  
et cv på højst to sider.  
(Rekrutteringsanalysen 2012). 

Det gør de, fordi en rekrutteringsproces er enormt tidskræ-
vende. Tid er i endnu højere grad en faktor i dag, når vi taler 
rekrutteringsprocesser, end det var for bare fem år siden.  
I analysen kan vi se, at der generelt bliver brugt mindre tid på at 
screene cv’er. Du kan med fordel tænke modtagerens tid ind i 
din cv-strategi, hvis du vil være et skridt foran andre jobsøgere. 

Fakta
Rekrutteringsanalysen 2012 viser, at 80 procent af arbejdsgi-
verne bruger mindre end fem minutter på at vurdere alt dit 
materiale (cv, ansøgning og eventuelle andre bilag). Hver 
tredje af disse bruger endda mindre end to minutter på at 
vurdere alt dit skriftlige materiale. Modtagerens opmærk-
somhed er med andre ord meget kortvarig.
(Rekrutteringsanalysen 2012)

!

!
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I tabellen kan du se de faktiske tal:
  

Vilkårene hos cv-modtageren er altså oftest mangel på tid. Din 
service til modtageren er derfor overskuelighed.

overskuelighed er vejen frem 
Recruiter hos Siemens, Allan Rønne, skærer det ind til benet:

Når	cv’et	ligger	foran	mig,	har	det	normalt	min	opmærksom-
hed	i	½-1	minut.	Så	er	jeg	på	udkig	efter	én	ting	–	og	det	er	
hverken	overraskende	overskrifter	eller	et	lækkert	billede.	Det	er	
overblik.	Kan	jeg	ikke	få	det	på	½-1	minut,	så	er	cv’et	på	
afsenderens	præmisser	–	ikke	på	mine.	Og	dermed	er	det	på	
vej i nej-bunken.

Allan Rønne, Recruiter, Siemens A/S

Dit cv skal give arbejdsgiveren mulighed for – på kort tid – at 
identificere, i hvor høj grad du matcher forventningerne til de 
faglige krav, der er opstillet i annoncen. Det gælder, hvis der er 
tale om en opslået stilling. Hvis du henvender dig uopfordret, 
skal arbejdsgiveren hurtigt kunne opnå en genkendelse i forhold 
til de kvalifikationer og kompetencer, som skaber værdi. 

total

Hvor lang tid tager din første sorte-
ring af det skriftlige materiale?  

procent Antal

Mindre end 2 minutter 25 pct. 147

2-5 minutter 55 pct. 324

Mere end 5 minutter 15 pct. 88

Ved ikke 5 pct. 27

Total 100 pct. 586
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tip: Når noget er værdiskabende for virksomheden, handler det 
ikke nødvendigvis om kolde kontanter. Det kan lige så vel handle 
om at gøre møder mere effektive, at formidle din specialiserede 
viden om økologisk indfarvning af legetøj eller om at styrke 
motivationen i en gruppe, som skaber grundlag for kreativitet, 
læring og trivsel. 

opbygning af det gode, overskuelige cv 
Det gode, overskuelige cv skal være struktureret med ensartet-
hed i opbygningen og have et layout, der giver modtageren et 
hurtigt overblik. Struktur og overblik gør det ikke bare nemt for 
modtageren – det sender også et signal om, at du er struktureret 
og god til at skabe overblik.

tip:  På www.linkedinlabs.com, kan du med Resume Builder få 
vist forskellige layout-muligheder til dit cv. Se desuden cv-
skabeloner på Microsofts hjemmeside under Office Downloads, 
under menupunktet Skabeloner vælger du cv.

Nedenfor fortæller vi punkt for punkt om principperne bag det 
gode, overskuelige cv.

øVelse
Få	en	ven	til	at	kigge	dit	cv	igennem	på	30	sekunder:	

1.  Var det overskueligt? 

2.  Var det relevant i forhold til jobfunktionen? 

3.  Fængede det? 
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Vi varmer op med en beskrivelse af det gode cv fra en af de store 
succesvirksomheder i Danmark, Solar A/S:

Jeg	lægger	i	min	screening	afgørende	vægt	på	cv,	da	ansøgnin-
gen	kun	er	nice	to	have.	Et	rodet	cv	med	lange	tekster	om	
hobbies,	og	hvordan	man	er	at	arbejde	sammen	med,	er	ikke	
værdiskabende	for	den	udvælgelsesproces,	som	jeg	og	mine	
kollegaer	befinder	os	i.	Det	er	afgørende,	at	cv’et	virkelig	er	
gennemarbejdet	i	en	overskuelig	form	med	hovedpunkter	på	
ansvarsområder	under	hver	stilling,	og	en	beskrivelse	af	hvilke	
primære resultater der er opnået.

Claus Sejr, HR Strategic Manager, Solar A/S

strukturen: kronologi eller kompetencer?
Dit cv kan opbygges på to måder. Det omvendt kronologiske, 
hvor du starter fra i dag og går tilbage i tiden – eller det kompe-
tenceopdelte. De fleste virksomheder foretrækker at modtage et 
kronologisk cv. 

Opbygningsmæssigt foretrækker 52 procent det omvendt 
kronologiske cv frem for det kompetenceopdelte, der foretræk-
kes af 37 procent. (Rekrutteringsanalysen 2012)

Derfor anbefaler vi det kronologiske cv. 

Det kompetenceopdelte cv kan dog virke godt i nogle tilfælde: 
Hvis du har huller i kronologien, hvis du har haft de samme 
opgaver i forbindelse med stillingerne eller ved manglende 
erhvervserfaring (nyuddannet).

sådan læser arbejdsgiveren
Dit cv bliver sjældent læst kronologisk. Vi har spurgt HR-chefer-
ne, og de læser typisk fire elementer først: Erhvervserfaringer, 
uddannelse, billede og personlig data. Det er fordi, de leder efter 
det mest faktuelle først. Det faktuelle skal bruges som en form 
for basisinformation, hvorpå de efterfølgende tilføjer kompeten-
cer, adjektiver, værdier, nuancer. 
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Sørg for at sætte dine personlige data i toppen af side 1. Vi 
anbefaler desuden, at du som minimum skriver dit navn og 
sidetal i bunden eller toppen af alle sider.

profilen er et koncentrat af det, du kan og vil
Til trods for at der er forskel på den typiske skriverækkefølge og 
læserækkefølge, så anbefaler vi, at du begynder med et kort 
profilafsnit. Det er også værdsat hos Falck Danmark A/S:

Profil-teksten	skal	gerne	give	et	hurtigt	billede	af	kandidatens	
baggrund,	og	hvor	man	gerne	vil	hen	karrieremæssigt.	Husk	
på,	at	mange	kun	læser	cv’et,	hvorfor	der	i	min	optik	skal	være	
noget retning i det.

Christoffer Roland Olsen,  
Afdelingsleder rekruttering & udvikling, Falck Danmark A/S

Du bør forberede dig på, at kun godt halvdelen af modtagerne 
læser profilafsnittet. Men dem, der læser det, gør det, fordi de er 
på udkig efter at få et hurtigt indtryk af dig, og måske fordi de 
kun læser cv’et i 1. sortering. 

Profilteksten er en dynamisk tekst, der skal forandre sig i 
forhold til virksomhedens behov og dine kompetencer. Det vil 
sige: Skriv en ny profil for hvert målrettet cv, du sender ud. 
Profilen er en kort, sammenhængende præsentation af det, du 
kan. Den beskriver, hvordan du matcher lige præcis dette job, og 
hvad dit drive er. Med andre ord kan man sige, at det er virksom-
hedens røde tråd om dig. 

Et resume er ikke helt det samme som et profilafsnit. Resumeet 
er i sin natur bagudrettet og fungerer som et nedkog af cv’et, 
hvor profilafsnittet fletter fortid, nutid og fremtid sammen.

Profilteksten er en rigtig god måde at målrette cv’et på. Tænk 
over sproget, og tilpas det modtageren. Profilteksten er det 
eneste sted i cv’et, hvor du kan være fremadrettet. Fem linjer  
er ideelt for modtagerens øje og nok til at give et godt og hurtigt 
overblik. Du kan eventuelt fremhæve få ord med fed.
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To eksempler:
Uddannet pædagog med bred erfaring har arbejdet med AD/
HD-børn og de forskellige problemstillinger, der er forbundet 
med dette. Jeg er uddannet med bevægelse som tilvalg og er god 
til planlægning og udførelse af motoriske aktiviteter. Jeg ønsker 
at arbejde ud fra et ressourcesyn, da det efter min overbevisning 
kan fremme børns udvikling på en styrkende og positiv måde.

Veluddannet inden for offentlig forvaltning med fokus på 
politiske processer, velfærdsanalyser og effektivisering af den 
offentlige sektor. Jeg vil gerne bruge mine stærke analytiske 
kompetencer i en stilling som akademisk medarbejder i Køben-
havns Børne- og Ungdomsforvaltning. Hos jer kan jeg bruge min 
erfaring fra både Christiansborg og Ministeriet for Børn og 
Undervisning.

Foto? ja – men det rigtige
73 procent af virksomhederne vurderer, at det virker positivt 
med et foto på cv’et (Rekrutteringsanalysen 2012).

Det er klar tale, og vi anbefaler, at du bruger foto. Forudsætnin-
gen er dog vigtig: Billedet skal være pænt, vellignende, profes-
sionelt og neutralt. Det må ikke sende forvirrende signaler. 

Hvorfor skal der foto på? Det er lettere at genkende og huske 
dig, når der kommer et ansigt på. Et foto alene får dig ikke i 
ja-bunken, men det kan sagtens få dig i nej-bunken.

Ansøgere, som sikrer sig en plads i nej-bunken, gør ét af føl-
gende på deres foto:

•	 	Beskærer	billedet	under	barmen	og	har	samtidig	tøj	på,	der	
får modtageren til at fokusere på brysterne

•	 Har	solbriller	på

•	 Er	fuld	til	fest

•	 Er	på	ferie	–	daseferie



Side 63

del 2 / KapItel 6 - dIt CV arbejder For dIg

•	 	Læner	sig	smart	op	ad	en	bil	(ikke	engang	hvis	det	er	din	
egen Mercedes Mågevinge, er det fedt, medmindre du søger 

job hos Mercedes)

•	 Bruger	et	ti	år	gammelt	foto

•	 Laver	sjov	med	slipset.

NB: Eksemplerne er ikke opfundet.

Hvis du ved, at det tæller negativt med foto på cv’et i den 
virksomheds- eller branchekultur, du søger inden for, så  
undlad det.  

til kernen af dine kompetencer 
Efter et profilafsnit og dit foto kan du præsentere dine tre-fem 
vigtigste kernekompetencer i bullet-form, altså helt kortfattet. 

For eksempel:

•	 	Klar	og	enkel	mundtlig	og	skriftlig	formidling	af	 

komplicerede informationer

•	 Hurtig	til	at	blive	fortrolig	med	nye	it-systemer

•	 Kvantificering	og	statistisk	analyse	af	jordbundsdata

•	 Udarbejdelse	af	budget

•	 Planlægning	af	møder

Eller kortere

•	 Kundebetjening

•	 Stærk	til	informationssøgning

•	 Koordination

•	 Serviceminded

•	 Detaljeorienteret
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Dine bullets må helst ikke være direkte gentagelser af noget, du 
har skrevet i profilen. For at fungere optimalt skal profil og 
bullets supplere hinanden. Pas på, at det ikke bliver for generelt 
og overordnet.

Fakta:  
92 procent af virksomhederne vurderer, at det  
virker positivt, når jobsøgeren har fremhævet sine  
kernekompetencer i punktform. 
(Rekrutteringsanalysen 2012). 

erhvervserfaringer – kort og præcist
Under erhvervserfaringer begynder du med det nyeste først. Ud 
for årstal skriver du din titel og virksomhedens navn. Herefter 
kan du for eksempel beskrive de vigtigste ansvarsområder samt 
udvalgte resultater. Alternativt kan du beskrive opgaver og 
udbytte – vurdér, hvad der bedst giver mening i forhold til det 
job, du søger. Fat dig i korthed.

Eksempel:
erhvervserfaring 
2007 – 2012 konstruktionsingeniør, Tetcon A/S, Holbæk 

•	  statiske beregninger 
Projektering af bærende konstruktioner, herunder stål-,  
beton-, træ- og murværkskonstruktioner samt geoteknik.  

•	  tilsyn 
Besøg på byggepladser, herunder tilsyn med bygningskon-
struktioner, ledningsarbejder og udførelse af tilsynsnotater. 

•	  myndighedsbehandling 
Ansøgning om byggetilladelse hos forskellige kommuner. 

•	 	energirammeberegninger 
Har lavet energirammeberegninger i programmet EK-PRO. 

•	 byggemøder 

resultater: Har selvstændigt udviklet beregningsværktøjer i 
programmerne Microsoft Excel og PTC Mathcad til hurtigt at 
kunne beregne komplicerede statiske beregninger. 

!
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sælgende beskrivelser 
Beskrivelsen af tidligere løste opgaver er et område, der fortje-
ner særlig opmærksomhed. Her kan du vække læserens inte-
resse og høste point ved at gøre beskrivelserne værdiskabende. 

Beskrivelserne kan nemt gøres værdiskabende ved at fortælle 
om formålet med, at opgaven blev løst. For eksempel er der 
forskel på at skrive, at du vedligeholdte virksomhedens hjem-
meside og at skrive, at du havde ansvaret for at vedligeholde 
virksomhedens hjemmeside med henblik på at øge salget i 
e-shoppen. 

resultaterne på bordet!
Du kan give en kommende arbejdsgiver et godt vurderingsgrund-
lag ved konkret at beskrive resultater, som du har skabt eller 
været med til at skabe. Det kan være, du skal arbejde lidt med at 
finde frem til de resultater, du har bidraget med, da mange 
opgaver er komplekse eller et del-element i en proces. Men 
beskriv i så fald resultatet af dét. Desuden viser en kort beskri-
velse, at du er resultatorienteret frem for procesorienteret, og 
det er som regel positivt.

Eksempel 1:
•	Videreudvikling	af	og	synlighed	omkring	personalehåndbog.

Resultat:	Skabt	et	større	kendskab	til	de	interne	procedurer	og	
regler, og bogen bliver nu brugt som introduktionsmateriale til 
nye medarbejdere.
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Eksempel 2: 
•		Har	bidraget	til	idégenerering	i	forhold	til	at	skabe	de	bedste	

rammer for vores daglige brugere og dermed øget chancerne 
for positive forandringsprocesser (Center for Udsatte og 
Kriminalitetstruede unge).

Resultat: Større tillid til personalet fra brugere. Større brug  
af	centrets	faciliteter.	Bedre	mulighed	for	at	arbejde	med	 
den enkelte.

uddannelse 
Hold det kort og præcist. Ingen lange udredninger om specialet, 
medmindre det er helt relevant for virksomheden. Skriv (kort), 
hvad uddannelsen sætter dig i stand til at løse af opgaver. Din 
modtager skal hverken gætte det eller selv regne det ud. 

kurser: Hvis det har relevans for virksomheden/jobbet, så 
skriver du en kort beskrivelse.

tillidshverv og frivilligt arbejde tæller også
Generelt giver det point hos arbejdsgiveren, hvis du er medlem 
af en bestyrelse, er spejderleder, fodboldtræner eller andet. Det 
er et tegn på, at du kan tænke og agere ud over egen næsetip. 
Men husk at undgå gentagelser i forhold til dit fritidsafsnit.

sprog og it – nævn dit niveau
Her er det vigtigt, at dit kompetenceniveau er præcist beskrevet. 
Der er flere måder at kategorisere det på. Ved it kan du bruge 
termerne ekspert,	superbruger,	avanceret,	rutineret,	bruger	og	
kendskab til. Ved sprog kan du bruge modersmål, teknisk, 
forhandlingsniveau,	rutineret,	normalt	og	begynder.  
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hvem er du, når du ikke arbejder?
Ligesom med fotoet er der mange meninger, hvad angår afsnittet 
om fritid og det personlige. Skal det med eller ej? Vi tipper til et 
ja. For de fleste arbejdsgivere er det vedkommende at få ansku-
eliggjort, at du også har et liv ved siden af arbejdet. Arbejdsrela-
teret stress skal undgås, så det kan betale sig at vise, at du også 
kan koble af fra arbejdet. Det er den ene grund.

Den anden er, at afsnittet kan gøre det lettere at huske dig som 
person og vurdere om du er én, de har lyst til at spise frokost 
med. Hvad optager dig? Ingen opremsninger – bare to-tre gode 
eksempler, gerne med et twist af humor. Du behøver ikke 
springe faldskærm eller løbe maraton for at blive husket. Vær 
dig selv her. At skrive det, der falder dig ind først, giver ofte det 
mest troværdige og rene indtryk.

trick: Giv billeder på dét, du siger, for at blive husket. Kan du 
lide at gå tur i skoven, og har du tænkt dig at skrive det ind i 
fritidsafsnittet, så skriv for eksempel, at du kan lide at gå i 
skoven om efteråret, når træernes kroner er røde og gule, og du 
kan sparke til de knitrende blade. 

tip: Der har været så meget hype om det at løbe, at normalen på 
et cv er at skrive, at du træner til maraton. Men hvis du i stedet 
skriver, at du ikke løber, eller at du løber, men ikke træner til 
maraton, kan du høste smil og point for humor.

Forbered dine referencer
Vi anbefaler, at du ikke skriver dine referencer ind i cv’et eller 
ansøgningen. Du har nemlig ikke mulighed for at styre, hvordan 
oplysningerne behandles. Der er desværre mange eksempler på, 
at referencer pludselig er blevet ringet op og ”forhørt”, uden at 
de har været forberedt på det. Det er ikke til din fordel. 

Derfor: 
Betragt dine referencer som guldæg, som du passer på og 
udleverer på forespørgsel, når du har klædt dem på til at blive 
ringet op af din måske kommende arbejdsgiver. Det gør du ved 
at fortælle dem om den potentielle opringning, og hvorfor du ser 
et godt match mellem dig og jobbet. 
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Du kan vælge at skrive i cv’et, at referencer gives på forespørg-
sel, eller at referencer oplyses til samtalen. Men regn med, at din 
kommende arbejdsgiver nok skal spørge efter dem, når de 
ønsker det.

Undtagelsen fra reglen om ikke at skrive referencer på cv’et er, 
når man tilhører en branche, hvor namedropping er afgørende. 
For eksempel arkitekter, forskere eller navne, der er så aner-
kendte, at de er en blåstempling i sig selv.

tip: Forbered et stykke papir til udlevering ved jobsamtalen. På 
papiret skriver du kontaktoplysningerne på to referencer – helst 
chefer. Skriv en linje om jeres relation, og eventuelt hvornår 
referencerne bedst træffes. Du vil fremstå velforberedt.

tjekliste
Når du er færdig med cv’et, så tjek det igennem for fejl.  
Og tjek så, om følgende er på plads:

1. Er alt relevant, set med modtagerens briller, på?

2. Har cv og ansøgning samme skrifttype? 

3. Er der sidetal på?

4. Har du gemt som pdf og navngivet den med dit navn?

5.  Fremgår dine kontaktdata (navn, mobil, e-mail)  
på alle sider – enten i en header eller en footer?

6. Jo længere tilbage i tiden, jo færre detaljer?

7. Er der direkte gentagelser?

8. Overensstemmelse med LinkedIn?

9. Er der læst korrektur?

et godt cv-eksempel
Overfor et eksempel på et godt målrettet cv, der lever op til alle 
rådene i kapitlet:
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Curriculum Vitae 
 
Hanne Hinsgaard  
Bytoften 11 
2720 Vanløse 
 
Mobil: 27 28 29 50 
Født: 11.april 1964 
E-mail: eksempel@gmail.dk 
 
 
 
PROFIL 
 
Kundeservice, koordination og overblik er de kompetencer, som jeg har trukket mest intensivt 
på i mine seneste jobs. Det skal også helst fylde meget i mit næste job. I de seneste jobs har 
jeg haft rigtig gode resultater med kundeservice – dels fordi jeg motiveres i samspillet med 
kunderne, men også fordi jeg kan sætte mig ind i kundernes behov. Samtidig har jeg altid en 
struktureret tilgang til mine opgaver. Jeg kan lide at arbejde i organisationer, hvor der er fokus 
på teamspirit og konkrete resultater. 
 
 
KERNEKOMPETENCER 

Kundeservice: Indgående erfaring med at behovsafdække og give kunden det, 
kunden har brug for 

Kommunikation: Stor social kompetence og gode kommunikative evner. Jeg kan tale 
med alle slags mennesker på tværs af faggrænser og niveauer 

Lager: God erfaring med logistik og lagerstyring, herunder afsendelse af 
ordre til kunder, modtagelse og udpakning mm. 

Administration: Er vant til at tage telefoner, besvare mails, stå for indkøb, 
ordrebehandling, postforsendelse mm. 

Regnskab:  God erfaring med bogføring, fakturering, debetor-rykning og 
inkasso-håndtering. 

 

ERHVERVSERFARING 
 
 
2011                       Kundeservice og logistik medarbejder, DAY Clothing Company, 

København - Barselsvikariat  (Designvirksomhed, beklædning) 
Ansvarsområder: 
• Daglig kundekontakt og -service via telefon og mail, herunder 

registrering, indtastning og oprettelse af ordrer 
• Bogføring og vareoverførelse i MASAIs egne butikker 
• Salgsbackup for sælgerne i hhv. Tyskland, Schweiz, Holland, Belgien  

og Frankrig 

Resultater 
• Øget kundetilfredshed i vores område 
• Øget markedsandele i mine salgsbackupområder med 3% 
• Direktøren har påskønnet vores administration og overblik 
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Curriculum Vitae, Hanne Hinsgaard 
 

 

  side 2 ud af 3 
 

 

 
 
2007 – 2011          Service Coordinator, DesignBy US. Aps. 
                               København  (Designvirksomhed,  beklædning)  

Ansvarsområder: 
• Daglig kontakt med kunder og slutbrugere. Hjalp sælgerne med 

ombytning og salgsbackup 
• Post og fragtforsendelse – bogføring af samme 
• Ordreindlæsning, plukhåndtering, fakturering 
• Reklamationshåndtering og kreditering 
• Tovholderfunktion på lagersalg og diverse kundearrangementer 
• Salgsbackup på CPH Vision i Øksnehallen 
• Sikrede effektiv lagerstyring samt vareflow i BY GROTHs egen butik 
• Var i en periode sælger i firmaets butik 2 dage om ugen 

Resultater 
• Sørgede for mere effektiv og serviceminded håndtering af firmaets 

kunder, hvilket resulterede i forbedrede kunderelationer 
• Udarbejdede betalingsaftaler, hvilket resulterede i færre kunder til 

Inkasso 
• Optimerede lagerstyringen, hvilket resulterede i betydelig 

formindsket svind (21% reduktion) 
 
 
1992 – 2007          Direktrice og skrædder, Magasin. 
             København (Forandringsskrædderi) 

Ansvarsområder: 
• Daglig leder af systue med 5 ansatte 
• Skrædder og direktrice 
• Leverandør- og kundekontakt 
• Fakturering, bogføring og afstemning 
• Personaleansvar 

Resultater 
• Indførte en mere effektiv arbejdsfordeling, hvilket resulterede i en 

kortere leveringstid 
• Højnede kvaliteten på det udførte arbejde (kundemålinger) 
• Udvidede serviceudbuddet, hvilket resulterede i en større 

målgruppe og flere kunder  
 

 
1991 – 1992          Teaterskrædder på hhv. Husets Teater København og Odense               
                               Teater  

Ansvarsområder: 
• Konstruerede, syede og tilrettede kostumer 
• Deltog i kostumeprøver med kostumieren og arbejdede som påklæder 

på forestillingerne om aftenen  

Resultater 
• Leverede det krævede til tiden i 99% af tilfældene 
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  side 3 ud af 3 
 

 

UDDANNELSE 
 
1991 Beklædningshåndværker, Gerla Konfektion Odense, Håndværkerskolen i 

Sønderborg 
1984      HF student, Sct. Knuds Gymnasium, Odense 
 
 
EFTERUDDANNELSE OG KURSER  
 
2011 Graduering og målskemabrug, Margretheskolen København 
2009 Effektiv opgavestyring med Outlook, Uddannelseshuset København 
2008 Kontor og forvaltning, Niels Brock 
2004 Haute Couture Broderi, Kursus 1 & 2, TeSe Ishøj 
1999 Ledelse, Ledelseskursus under Magasin Du Nord, København 
1998 Samarbejde og kommunikation, Magasin Du Nord, København 
1992           Tilskæring/graduering, 3 ugers kursus, Håndværkerskolen i Sønderborg 
 
 
SPROGKUNDSKABER 
 
Dansk: Modersmål 
Engelsk: Taler og skriver på forhandlingsniveau 
Tysk:  Taler og skriver på forhandlingsniveau  
 
Forstår svensk og norsk  
 

 
IT 
 
Rutineret bruger af Microsoft Office og Excel 
Superbruger af bogførings- og lagerstyringssystemerne Winfinans og Navision 
Bruger af e-conomic og Illustrator 
 
 
FRITID 
 
Jeg er glad for at bruge mine hænder og har som regel gang i forskellige gør-det-selv projekter 
på hjemmefronten. For tiden er jeg i gang med at renovere taget og førstesalen på mit gamle 
hus.  
	  
 
KØREKORT 
 
B - B/E 
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de gode råd – skåret Ind tIl benet:

• Overskuelighed vinder (struktur og layout). 
• Målret indholdet til virksomheden og stillingen.

•  Skriv det vigtigste først. Den første side skal 
skabe overblik og indeholde præcis det, som 
kvalificerer dig til jobbet.

•  Profil og bullets virker godt – hvis du kan  
undgå klicheer.

• Minimér alt, hvad der kan tolkes på.

•  Husk, det er et bagudrettet opslagsværk  
(hold det kortfattet).

•  Cv og ansøgning skal hænge sammen og  
supplere hinanden.
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skrIV dIg tÆttere  
på jobbet

Du kan ikke skrive dig til et job. Det vil næsten altid være den 
personlige kontakt, der er afgørende i sidste ende. Men vi erfarer 
ofte, at velskrevne ansøgninger kan bringe kandidater langt 
tættere på job. Derfor vil vi gerne hjælpe dig med nogle fiks-
punkter til din skriftlige kommunikation.  
 
Vind dagsorden, når du skriver 
Kender du udtrykket at vinde dagsordenen? Det vil sige, at du 
sørger for, at kommunikationen handler om det, der tjener din 
interesse. Politikere og spindoktorer beskæftiger sig rigtig meget 
med den disciplin. Hvis vi skal overføre den disciplin til cv og 
ansøgning, så skal du skrive det, som er et aktiv for dig. Drop til 
gengæld at skrive et forsvar for de punkter, hvor du tror, at du 
kan blive udfordret.

Det kan eksempelvis være senioren, der nævner sin alder og 
bruger de næste fire linjer på at fortælle, at det ikke er et pro-
blem at være 55 år. Her bliver læseren ikke beroliget. Man bliver 
bekymret for, hvor meget alderen fylder i hovedet på afsenderen. 
Skriv din alder, og lad i stedet dine kompetencer og erfaring 
fortælle historien om, hvorfor du er kvalificeret til jobbet.

Et andet eksempel er en kandidat, der har et cv med en række 
korte ansættelser og nedenunder hver ansættelse fortæller, 
hvorfor den enkelte ansættelse sluttede. Formålet er naturligvis 
at berolige læseren, men resultatet er som regel det modsatte. 
Ved at læse en lang liste om virksomhedslukning, afskedigelses-
runder, ordrenedgang og omstruktureringer smitter den dårlige 
stemning bare af på læseren. 

kapitel 7
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Pointen er, at du i cv og ansøgning ikke skal begynde at forsvare 
noget. Forsvar egner sig ikke til den skriftlige proces. Ved at 
forsvare dig taber du dagsordenen og sætter negative associatio-
ner i gang hos læseren. Så skriv udelukkende om dine forcer, der 
flytter din ansøgning tættere på samtalebunken og længere væk 
fra afslagsbunken. 

Det er først til selve samtalen, du formentlig skal være forberedt 
på at fortælle hele historien for i sidste ende at score vigtige 
point på ærlighed og autenticitet. 

skriv korrekt
Stavefejl er ikke ok. Det er turn off for arbejdsgiveren. Pyt med 
det, hvis du har svært ved at stave perfekt, men husk at modta-
geren kan opfatte det som om, at afsenderen ikke har gjort sig 
umage. Selvfølgelig er det ikke retstavning, der giver dig jobbet, 
men dårligt sprog kan få dig i nej-bunken. Brug stavefunktionen i 
dit tekstbehandlingsprogram, og få eventuelt en allieret med 
gode kommunikationsevner til at læse ansøgningen igennem. 
Print ansøgningen, og læs den højt for dig selv, før du sender. 
Skriv om, hvis du snubler i oplæsningen.

skriv enkelt
Det vigtigste skriftlige fif, når du skriver cv, ansøgninger og 
netværkshenvendelser, er at skrive kort, klart og konkret. Fjern 
det overflødige. Fyldord og floskler udvander teksten. Skær ord 
som faktisk,	meget,	virkelig,	hele	og	mange væk. Ord som 
mange og meget er et udtryk for, at du gerne vil understrege 
noget, men ofte får du det modsatte ud af det, fordi din læser 
bliver træt af at skulle gumle sig igennem for mange fyldord.

I eksemplerne herunder har vi fjernet fyldordene:
•	 	Jeg	er	en	virkelig god teamplayer, der opnår særdeles 

mærkbare resultater. Det viste jeg for eksempel, da mit 
team og jeg løftede kundetilfredsheden med 17 procent 
på 6 måneder.
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•	 	Det	er	således kendetegnende for mine opgaver, at jeg 
har samarbejdet med en lang række forskellige aktører 
med ofte meget divergerende interesser og fået disse til 
at nå sammen i mål.

At skrive for langt med for mange fyldord er i vores øjne den 
hyppigste fejl i cv’er og ansøgninger.

skriv målrettet
Ud over at skrive kort og konkret skal du helst skrive målrettet. 
Det råd vil du modtage mange gange i din jobsøgningsproces, så 
herunder uddyber vi, hvad vi mener med målrettet:

•	 Alle	dine	oplysninger	skal	pege	på	det	job,	du	søger.

•	 	Du	er	så	konkret	i	dit	ordvalg	som	muligt	(brug	fx	tal	i	
stedet for ord som stor/lille/mange/flere).

•	 	Du	er	så	præcis	som	muligt	–	dokumentér	dine	ord,	
undgå floskler som spændende og fleksibel, men uddyb i 
stedet, hvad du mener med ordet. 

•	 Læseren	skal	ikke	gætte	eller	tolke	dit	budskab.

•	 Du	skal	turde	udelade	irrelevante	oplysninger.

 øVelse
Lad	din	allierede	eller	en	anden	læse	din	ansøgning.	

Vedkommende skal ud fra din ansøgning alene gætte de tre 
væsentligste krav i annoncen (ved opslået job).  
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skriv varieret
Skift mellem korte og længere sætninger. Husk at sætte punk-
tum, og drop de knudrede sætninger. Variér dit ordvalg, og skriv 
aktivt, hverdagsagtigt og direkte. Skriv: Som vi aftalte i går, 
sender jeg dig min ansøgning. Og ikke: Efter behagelig telefon-
samtale fremsendes hermed stillingsansøgningen.

Forkæl læserens øje
At skrive godt kræver det samme som en god tale. For at modta-
geren lettest forstår budskabet, skal du fortælle indholdet i 
logisk rækkefølge med en række pauser/vejrtrækninger. På 
samme måde med den skriftlige formidling: Er der ikke priorite-
ret i indholdet, så man visuelt kan se, at noget er vigtigere end 
andet, bliver siden tung at læse.

Derfor er det en god idé at fordele teksten på siden, så der er luft 
mellem dine afsnit. Siden skal se lettilgængelig og overkommelig 
ud. Af samme grund bør du skrive en overskrift for hvert afsnit. 

Overskrifterne hjælper dig med at skabe struktur og hjælper 
læseren med at finde din røde tråd. Sørg for, at overskrifterne 
fænger og dækker indholdet af de enkelte afsnit. Fremhæv de 
vigtigste dele ved at markere teksten med fed, men ikke for 
meget, for så ophæver du effekten. Tænk på at organisere dit 
indhold, så det væsentligste står først og tydeligst.

Brug en almindelig skrifttype som Times New Roman, Arial eller 
Calibri i størrelse 11-12. Brug linjeafstand på cirka 1,3-1,5. 
Bullets (punktopstillinger) er gode til at give overblik, men brug 
dem med måde. Fed skrift råber på opmærksomhed, så brug den 
med omtanke. Undgå så vidt muligt udråbstegn, spørgsmålstegn 
og forkortelser. Og brug aldrig smileys og sms-sprog. 

I kapitlet om ansøgning kan du se et eksempel på en velkom-
poneret ansøgning.



Side 77

kapitel 8

den gode ansøgnIng  
åbner døre
Hvor cv’et med dine relevante kompetencer og kvalifikationer 
får dig med i bunken med interessante kandidater, er det ansøg-
ningen, der skal overbevise modtageren om, at du skal til 
jobsamtale. Målet med ansøgningen er nemlig ikke jobbet,  
men samtalen. 
Se to gode eksempler på ansøgninger sidst i kapitlet.

Cv vs. ansøgning
Du kan ikke vide, om det er dit cv eller din ansøgning, der bliver 
læst først. Det mest almindelige er, at private virksomheder 
læser dit cv først. I den offentlige sektor er der derimod en 
tendens til at læse ansøgningen først. Konklusionen er, at både 
cv og ansøgning skal være lige i skabet. Nu fokuserer vi på 
ansøgningen.
(Rekrutteringsanalysen 2012)

opfordret vs. uopfordret
Indholdet her i kapitlet kan du både bruge til uopfordrede 
ansøgninger og til de ansøgninger, du målretter opslåede stillin-
ger. Der er dog den forskel på de to typer ansøgninger, at du ved 
de opslåede jobs bør analysere annoncen (mere om det senere i 
kapitlet), og at du på forhånd har mere viden om den jobfunk-
tion, du forventes at udfylde. Dermed er du også mere bundet, 
når du søger en stilling, der er slået op.  

På næste side får du en nærmere sammenligning af de to slags 
ansøgninger.
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jobbet er ikke for din skyld!
Når du skriver en ansøgning, er det vigtigt, at du hele tiden har 
virksomheden i centrum. Du kan skrive efter følgende regel: 
Virksomheden skal ansætte dig for deres skyld. De skal ikke 
ansætte dig for din skyld.

Hvis du for eksempel skriver: Jeg	finder	jeres	virksomhed	
spændende, da den passer godt til mine ønsker og karrierepla-
ner, skriver du i en ”ansæt mig for min skyld”-terminologi.

Lad os se på et andet eksempel: Jeg	finder	jeres	virksomhed	
spændende,	fordi	jeres	hjertesag	med	bevarelsen	af	ecuadori-
ansk	Amazonas	kan	støttes	af	mit	speciale.	Jeg	kan	bidrage	
med indblik i problematikken vedrørende udvinding af natur-
ressourcer	i	Amazonas	i	forhold	til	oprindelige	folk. 

Her er vi ovre i en ”ansæt mig for jeres skyld”-terminologi.

ansøgning til annonceret job uopfordret ansøgning

Virksomheden er bevidst om deres behov for 
ny medarbejder.

Virksomheden har ikke formidlet et behov for en ny 
medarbejder.

Derfor skal du ”kun” overbevise om, at du er 
den rette.

Derfor skal du både overbevise modtageren om, at 
der er et behov – og at du er den rette til at opfylde 
det.

Ring til virksomheden, og stil gode spørgsmål 
til annoncen og jobbet – så kan du bedre 
skrive en skarp ansøgning.

Ring til virksomheden, og stil gode spørgsmål til 
behov og udfordringer – så kan du bedre skrive en 
skarp ansøgning.

Analysér annoncen, så du kan ramme det 
faglige match mellem jobbeskrivelsen og dine 
kompetencer.

Foretag en analyse af modtagerens behov, og skriv 
på den baggrund en skarp og matchende kompeten-
cebeskrivelse. 

Din motivation skal i høj grad være rettet mod 
virksomheden og jobfunktionen.

At du søger uopfordret, er i sig selv et tegn på din 
motivation og drivkraft. Men fortæl hvorfor du søger 
job i netop denne virksomhed.

Det personlige match skal være vedkom-
mende.

Det personlige match skal være vedkommende 

Det lille ”ekstra krydderi” er vigtigt. Det lille ”ekstra krydderi” er vigtigt.

Ansøgningen skal være kortere, skarpere og meget 
præcis. Den kommer uventet, og den værdi, du kan 
tilføre, skal derfor være meget tydelig. 
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!

du har kun én side
Du har én side til at skrive din ansøgning, uanset om det er 
opfordret eller uopfordret. Det er lidt firkantet sagt, men de 
fleste arbejdsgivere ønsker, at du – af respekt for deres tid  
– formulerer din ansøgning på én side: 

Fra Rekrutteringsanalysen 2012:
 

hvor lang bør ansøgningen være?

ansøgningen har to vigtige komponenter
Din ansøgning skal beskrive, hvordan du matcher jobbet og 
virksomheden. Og så skal den indeholde en skarp og original 
motivation. Det kræver uddybning.

Fakta
Når virksomheder vurderer en ansøgning, vægter de det 
faglige match højest. Det svarer 72 procent af arbejds-
giverne. Dernæst følger motivationen med 60 procent.  
Det personlige match vægtes kun som et af de to vigtigste 
parametre i 41 procent af virksomhederne. 
(Rekrutteringsanalysen 2012)

1 side

1 ½ side

2 sider

< 2 sider

55%
27%

17%

1%
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det faglige match i en opfordret ansøgning
Hvordan du fagligt matcher jobbet, er altså det vigtigste element 
i din ansøgning. I det faglige match beskriver du, hvordan du 
lever op til de krav, der er i annoncen. Forudsætningen for et 
velbeskrevet fagligt match er en annonceanalyse.

annonceanalyse
Når du analyserer annoncen, kan du med fordel bruge en 
overstregningstusch til at markere de krav i stillingen, som 
annoncen nævner. Vi kalder det need-to-have-kompetencer. Det 
kan eksempelvis være kompetencer i Excel, projektlederkompe-
tencer eller et vist antal års erfaring fra branchen. Læs annoncen 
flere gange for at finde frem til need-to-have-kompetencerne. 

Når de er identificeret, skal du læse annoncen igen og se efter 
det, som hedder nice-to-have-kompetencer. Det kan være, at der 
står erfaring	med	at	udarbejde	præsentationer	i	PowerPoint	er	
en fordel, men ikke et krav, eller det	er	en	fordel,	hvis	du	har	
egen bil. Selvom det ikke er en egentlig kompetence, så hører 
bilen pludselig til familien med nice-to-have-egenskaber. Markér 
nice-to-have-kompetencerne med en anden farve. 

Du kan afslutte analysen med at skrive need-to-have og nice-to-
have ned på et papir, og herefter er du klar til at se på, hvordan 
du matcher det, virksomheden gerne vil have.

øVelse
Find	en	jobannonce	–	gerne	et	job,	som	du	vil	søge.	

Markér de tre vigtigste krav til kandidaterne. Og find tre ting, 
som arbejdsgiveren gerne vil have, men ikke kræver. 
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den gode ansøgning starter i telefonen
Når du skriver en ansøgning til et annonceret job, skal du huske, 
at jobannoncen er arbejdsgiverens ønskeseddel. Og måske en 
ønskeseddel, der ikke har det hele med. Du bør stille spørgsmål 
til annoncen, med mindre jobbeskrivelsen står lysende klart. 
Kontakt derfor virksomheden med nogle få gode og relevante 
spørgsmål, inden du søger jobbet. 

Gevinsterne ved at gøre det er:
•	 	at	du	får	mere	viden	om,	hvad	virksomheden	lægger	

vægt på, og dermed mere viden om, hvad du skal 
prioritere højt i din ansøgning.

•	 	at	du	måske	kan	mærke,	om	der	er	en	formel	eller	
uformel tone.

•	 at	du	bliver	synlig	og	viser	din	interesse	for	jobbet.

gode og dumme spørgsmål
Gode spørgsmål:
•	 	Er	der	nogle	af	de	beskrevne	kompetencekrav,	som	I	lægger	

mere vægt på end andre?

•	 	Hvad	er	succeskriteriet	efter	seks	eller	tolv	måneder?	
(Fremgår sjældent).

•	 	Når	I	spørger	efter	tre-fem	års	erfaring,	hvad	lægger	I	så	i	
det?	Vil	I	uddybe,	præcist	hvilken	erfaring	I	søger	mest	
(branchekendskab,	arbejdsprocesser,	andet)? Bring eventu-
elt din egen erfaring på bane her – og spørg tilbage, om din 
beskrevne erfaring lyder relevant i forhold til deres ønsker. 

•	  Ud over de opgaver, stillingsopslaget oplyser, er der så 
andre udfordringer, som den kommende medarbejder først 
og fremmest skal tage fat på? Spørgsmålet er endnu mere 
relevant, hvis de primære udfordringer ikke fremgår af 
annoncen. 

•	 	Hvis	annoncen	har	formuleringer	som	højt	til	loftet,	fri	
omgangstone eller lignende, kan du eventuelt spørge ind til, 
hvad der menes.

•	 	Spørg	til	de	ting,	du	mangler	for	at	skrive	en	god	ansøgning.
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Husk at være nysgerrig og venlig, når du stiller spørgsmålene. 
Du skal hverken være overlegen eller underdanig.

Dumme spørgsmål (ja, de findes):

•	 Alle	spørgsmål,	hvor	du	selv	kan	læse	dig	til	svarene.

•	 Spørgsmål	om	løn.

•	 	Spørgsmål,	som	du	ikke	helt	selv	ved,	hvorfor	du	stiller	
– altså hvor du ikke ved, hvor du vil hen med spørgsmålet, 
og hvad du skal bruge svaret til. 

Tænk på, at et spørgsmål skal stilles ud fra en reel nysgerrighed 
og give afklaring og/eller anledning til dialog.

Fakta 
80 procent af virksomhederne synes, at det er en god idé, at 
jobansøgere kontakter dem, inden de søger en opslået 
stilling – hvis de vel at mærke stiller relevante spørgsmål!  
(Rekrutteringsanalysen 2012)

Denne oplysning kan du se som en invitation. At henvende 
dig er en perfekt strategi til at kvalificere din ansøgning 
generelt, og ikke mindst afsnittet om din motivation for at 
søge jobbet.

beskriv det faglige match
Du skal være helt specifik og konkret, når du beskriver, hvad du 
kan løfte af arbejdsopgaver. Det kræver, at du dykker ned i dine 
kompetencer og forholder dig til, hvad du kan, og hvordan du 
kan bruge det specifikt i denne jobfunktion. Hvis du via din 
erhvervserfaring har arbejdet med det samme, som beskrives i 
jobfunktionen, er det stadig dit ansvar at få tydeliggjort matchet. 

Hvis din profil er en smule skæv i forhold til matchet, men du 
tidligere har arbejdet med noget sammenligneligt, er det dit 
ansvar at vise, hvordan dine kompetencer fra et andet job kan 
bruges konkret. Du skal skære det ud i pap – forudsæt ikke, at 
læseren selv regner den ud. 

!
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Husk, at du kan hive essensen ud fra STAR-modellen  
læs om STAR-modellen i kapitlet om kompetenceafklaring.  
I ansøgningseksemplerne kan du se eksempler på gode  
match-beskrivelser.

det faglige match i en uopfordret ansøgning
Når du søger uopfordret, er du mindre bundet og kan derfor lidt 
friere fortælle, hvilke kompetencer du kan tilføre – og hvilken 
værdi det vil have for virksomheden. Det er ikke sikkert, at du 
kan beskrive et fagligt match, da der sandsynligvis ikke er noget 
at matche ansøgningen op imod. 

Til gengæld er det i den uopfordrede ansøgning enormt vigtigt, at 
du via en intro og en klar motivation (med fokus på, hvorfor du 
henvender dig) går videre til en kort kompetencepræsentation 
for til sidst at beskrive eller vurdere virksomhedens værdi ved at 
ansætte dig. 

prikken over i’et – både i opfordrede  
og uopfordrede ansøgninger
Det ekstra krydderi er naturligvis, at du kan tilbyde noget, som 
virksomheden har behov for, men som de ikke selv har formule-
ret et behov for. Altså noget, der ligger ud over det forventede 
eller det bevidste. Det kan være en personlig interesse eller en 
selvlært kompetence – for eksempel: 

Jeg	har	solid	erfaring	i	konflikthåndtering	og	har	i	mange	
situationer fungeret som mægler og mediator. 

Eller: Min	familie	har	et	stort	økologisk	landbrug,	hvilket	
betyder,	at	jeg	har	erhvervet	mig	grundig	viden	om	økologi	og	
bæredygtighed. 

Eller: Jeg	er	Excel-haj,	hvilket	betyder,	at	jeg	kan	udvikle	stærke	
arbejdsredskaber,	optimering	af	arbejdsprocesser	og	lignende.	

Men du skal være opmærksom på, at det altid rummer en risiko 
for at blive vurderet irrelevant af modtageren. Derfor skal du 
føle dig ret sikker på, at det vil give dig plus.
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motivationen: er du forelsket?
Hos en af Danmarks største virksomheder, Post Danmark,  
er motivationen i ansøgningen det første, der nærstuderes i 
screeningen af kandidater:

Når	jeg	vurderer	kandidater	til	jobs	hos	os,	er	det	første	jeg	ser	
efter	en	god,	klar	motivation	i	ansøgningen.	Og	ja,	man	kan	
godt blive frasorteret alene på en ringe eller ”kønsløs” motiva-
tion.	Jeg	har	brug	for	mennesker,	der	har	gjort	sig	en	seriøs	
tanke	om	at	arbejde	hos	os.

Hans	Erik	Nielsen,	HR	Direktør,	Post	Danmark

Nu bevæger vi os altså fra det faglige match over til det, som for 
de fleste arbejdsgivere er det næstvigtigste i din ansøgning:  
Motivationen. I motivationsafsnittet har du mulighed for at 
brænde igennem og gøre din ansøgning personlig – ja, ligefrem 
passioneret.

Fakta
Den bedste måde at overbevise modtageren om, at du er 
motiveret for jobbet, er ved at beskrive din motivation  
for den konkrete jobfunktion. Det svarer 88 procent  
af virksomhederne. 
(Rekrutteringsanalysen 2012)

Forskellen på en godt skrevet og en mindre godt skrevet motiva-
tion ligger ofte i, hvor præcist motivationen rammer jobbet og 
virksomheden. Kan man erstatte virksomhedens navn med 
konkurrentens, uden at din tekst taber mening, så er motivatio-
nen ikke helt oppe at ringe. 

Din motivation må gerne rumme to dele: Beskriv, hvilke elemen-
ter af jobbet der giver dig særligt høj arbejdsglæde, og hvorfor 
valget er landet på netop denne virksomhed.

!
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Der vil altid være en usikkerhed hos arbejdsgivere, der læser 
ansøgninger til opslåede stillinger. Usikkerheden går først og 
fremmest på, om du reelt ønsker jobbet og opgaverne – og om 
du ønsker at være en del af virksomheden, eller om din motiva-
tion i højere grad er at komme væk fra noget andet. Arbejdsgi-
vere er sjældent interesserede i at være dem, som (lettere 
tilfældigt) er blevet en del af din søgning væk fra noget andet.

Prøv at sammenligne din motivation med forelskelse. Ingen vil 
have standardsvar og floskler eller en fornemmelse af, at forel-
skelsen lige så godt kunne gælde en anden. Husk, at arbejdsgi-
verne er mennesker. De vil gerne vide, hvorfor netop de er blevet 
valgt. Og hvorfor du har valgt at søge netop denne jobfunktion.

Motivationen skal altså besvare følgende spørgsmål: 
•	 Hvorfor vil du virksomheden? 
•	 Hvor vil din arbejdsglæde komme fra i jobbet? 
•	 Og, hvis der er tale om et brancheskifte, hvorfor vil du  

så denne branche? 

Alting med måde!
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motivationen og din ønskeliste
At beskrive din motivation for at søge et job lyder måske banalt 
– men det er vores erfaring, at mange støder på vanskeligheder i 
denne del af ansøgningen. Derfor kan det være en rigtig god idé 
at arbejde med en ønskeliste, som beskriver, hvad dit drømme-
job indeholder (se også kapitlet Hvad vil du?). Hvis der er 
mange punkter på listen, skal du overveje, hvilke punkter der 
betyder mest. Det er ret sandsynligt, at du ikke kan få opfyldt 
alle ønskerne, så overvej, hvad der som minimum skal være til 
stede, for at du er glad og tilfreds.

Brug derefter listen, når du leder efter job, uanset om du vil 
ansøge opfordret eller uopfordret. I de situationer, hvor du kan 
se et match mellem dine ønsker og en stilling eller en virksom-
hed, kan du bruge ordene fra din liste i motivationsafsnittet.

Det er vigtigt, at ønskelisten ikke bliver en begrænsning for dig, 
fordi du skal have opfyldt urealistisk mange eller alle dine 
ønsker, før du vil søge et job. 

Metoden med en ønskeliste er god, fordi du tænker positivt på 
dine ønsker, og fordi du derigennem får oplevelsen af, at valget 
er på din side.

det personlige match 
Det personlige match er for de fleste arbejdsgivere det tredjevig-
tigste i din ansøgning. For at vise det personlige match skal du 
beskrive de af dine personlige kompetencer, som du mener, 
passer godt til virksomheden, afdelingen eller jobbet. Måden, du 
formidler det personlige match på, er meget afhængig af den 
branche, du søger job i. Generelt kan der være en tendens til, at 
det personlige match betyder mere i pleje-, omsorgs- og service-
brancherne.

I mange tilfælde skal du ikke skrive et selvstændigt afsnit om det 
personlige match, men blot flette det ind, hvor det passer bedst. 
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Pas dog på: I ni ud af ti tilfælde ender beskrivelsen af de person-
lige egenskaber med at blive helt intetsigende. Det er for eksem-
pel for overordnet, hvis du skriver, at du er fleksibel,	kreativ	og	
omstillingsparat. Her vil du dele selvopfattelse med 90 procent 
af ansøgerfeltet. Det er ikke sikkert, at læseren af din ansøgning 
vil reagere negativt, men barometeret vil formentlig heller ikke 
slå positivt ud, og der er en risiko for, at læseren mister sit fokus. 

Skal du høste pluspoint, kan du vælge at fortælle, hvordan du 
helt konkret er fleksibel: I	mit	nuværende	job	udarbejder	jeg	
både	præsentationsmateriale	til	direktøren,	holder	kundemø-
der og står for indretningen af afdelingen. Det er også en god 
idé at finde synonymer og benytte disse i stedet for de mere 
klassiske tillægsord. 

Indledning og afslutning: en dynamisk duo
Overskrift eller emnelinje skal ikke ose af sex, men af…

Se, dér fik vi forhåbentlig skærpet din opmærksomhed – og det 
er netop det, en overskrift skal.

Lad derfor være med at skrive en kedelig overskrift på din 
ansøgning. Hvis du for eksempel skriver, at din ansøgning 
vedrører stillingen som…, så ligner din overskrift nok mange af 
de andres. Samtidig kan læseren af ansøgningen nemt putte dig 
ned i en kasse med overskriften traditionel. 

Tænk over, at din læsers opmærksomhed er stærk i begyndelsen 
af ansøgningen, og at du kan skabe en positiv reaktion allerede 
der. Sørg for, at din overskrift fænger og samtidig fortæller om 
dine kvaliteter som ansøger. 

Et par eksempler:
•	 	Forretningsorienteret	rådgiver	med	bredt	netværk	i	dansk	

erhvervsliv.
•	 	Passioneret	madglad	kommunikator	med	ambitioner.
•	 	Stabil	og	erfaren	chauffør	for	verdens	bedste	byggemateriale.
•	 	Kort,	klart	og	klikbart.
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Pas på, at overskriften ikke bliver for lang, eller at du ikke 
efterfølgende kan indfri de forventninger, den skaber hos 
læseren. 

Den klassiske indledning jeg	tillader	mig	hermed… er høflig, 
men fanger sjældent læseren. Du skal ikke tænke så meget på 
det klassiske, når du indleder din ansøgning. Du skal i højere 
grad tænke på, hvad du har på hjerte.
 
afslutningen
Slut ansøgningen stærkt af. Det gør du ved direkte eller indirekte 
og på din egen måde at fortælle, at du faktisk mener noget med 
denne ansøgning. At du er den rette, og at du implicit regner med 
at komme til samtale. For eksempel: Jeg	håber,	at	I	vil	se	mig	til	
en	samtale,	for	jeg	vil	rigtig	gerne	fortælle	mere	om,	hvordan	
jeg	kan	skabe	værdi	hos	jer. Lad være med at skrive, at du 
regner med at komme til samtale – den vurdering må du lade 
dem om.

tip: Skal du oplyse, hvor du har set annoncen, kan du med rette 
spørge dig selv, om det er noget af det første, de skal vide om 
dig, eller om du lige så godt kan oplyse det i et ”P.S.” nederst på 
siden. Når du i henvisningen oplyser, at du har fundet stillingsop-
slaget på for eksempel Jobindex, fortæller du jo samtidig, at du 
har været ude at orientere dig bredt og mere eller mindre 
tilfældigt er faldet over dette opslag. 

Henviser du i stedet til, at du har fundet stillingsopslaget på 
virksomhedens egen hjemmeside, er det en meget mere direkte 
og ”forelsket” henvendelse. Så er det virksomheden, du har 
undersøgt – ikke jobmarkedet. 

tip: Vær opmærksom på, at en læser rent læseteknisk først søger 
efter eventuelle punktopstillinger. Det betyder, at du, hvis du 
vælger at benytte tidligere benævnt bullets i dit materiale, skal 
bruge stærke og ikke sekundære argumenter i punkterne.  



Side 89

del 2 / KapItel 8 - den gode ansøgnIng åbner døre

Få feedback
Vi anbefaler, at du finder en sparringspartner i din ansøgnings-
proces. Det kan for eksempel være en tidligere kollega, en 
arbejdsgiver eller en allieret, der hjælper med at sætte ord på 
matchet. Sparringspartneren skal kunne læse din ansøgning med 
en anelse distance og vurdere, om du beskriver det faglige match 
klart, forståeligt og relevant, og om motivationen gør indtryk.

Husk at læse korrektur! Eller endnu bedre: Få en til at gøre det 
for dig. Du kan meget nemt selv udvikle blinde punkter, når du 
har siddet et stykke tid med din egen tekst. 

øVelse: Cut the Crap
Denne	øvelse	er	et	frontalt	angreb	på	standardvendin-
ger	og	floskler.	Øvelsen	kan	gøre	dig	bedre	til	at	skrive	
gode	ansøgninger.	90	procent	af	de	kandidater,	vi	har	
gennemført	øvelsen	med,	mener,	at	det	har	gavnet	deres	
måde at skrive på.

1.  Skriv en ansøgning (opfordret eller uopfordret) på 
højst 15 linjer.

2. Du har 1 time og 15 minutter til det. Tag tid.

3.  Ansøgningen skal skrives ud fra et princip om at 
droppe alle floskler og generaliseringer. Med andre 
ord: Skær helt ind til benet!

4.  Ansøgningen skal indeholde tre elementer: Din 
motivation for at søge job i virksomheden, din motiva-
tion for at søge jobfunktionen og en skarp beskrivelse 
af den værdi, du kan bidrage med i jobbet. Modtageren 
skal kunne se dig som løsning på en udfordring. 
Rækkefølgen på elementerne bestemmer du selv.

5. Få gerne feedback fra en til tre personer.
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Vi vil gerne præsentere to gode ansøgninger, som lever op til de 
gode råd i dette kapitel.

Cand.comm. Line Arvidsen 
Husumgade 5, 3.th., 2200 København N.  

Mobil 00 08 86 18 
Mail Arvidsenex@gmail.com 

Web http://about.me/arvidsenexarkiv   

Kort,	  klart	  og	  klikbart 

-‐	  erfaren	  webredaktør	  til	  Erhvervsstyrelsen	  
 

Erhvervsstyrelsen	  vil	  kommunikere	  enkelt	  og	  attraktivt	  til	  brugerne.	  Det	  kan	  jeg	  hjælpe	  med	  –	  uanset	  om	  det	  
gælder	  tekstforfatning,	  informationsstruktur	  eller	  at	  varetage	  driften	  af	  hjemmesiden.	  Jeg	  kan	  bidrage	  med	  

virksomhedsforståelse	  og	  vellykkede	  erfaringer,	  og	  jeg	  vil	  med	  stolthed	  repræsentere	  Erhvervsstyrelsen.	  
	  

Hjemmesider,	  struktur	  og	  brugergrænseflader 
Jeg	  har	  netop	  udviklet	  den	  prisbelønnede	  mobilapp.	  “Liv	  med	  kræft”	  til	  kræftpatienter	  og	  deres	  pårørende	  og	  har	  

tidligere	  været	  medudvikler	  på	  cancerforum.dk	  -‐	  et	  onlineforum	  på	  cancer.dk,	  som	  jeg	  senere	  bestyrede	  som	  
communityredaktør.	  Et	  arbejde	  med	  ideer,	  forundersøgelser,	  test	  og	  enkle	  brugergrænseflader.	  Erfaring,	  der	  har	  

lært	  mig	  at	  drive	  og	  udvikle	  et	  digitalt	  projekt	  fra	  A	  til	  Z	  og	  styre	  projektplaner	  i	  samarbejde	  med	  webredaktion,	  IT-‐
afdeling	  og	  eksterne	  leverandører.	  Det	  betyder,	  at	  jeg	  kender	  til	  arbejdet	  med	  digitale	  projekter	  og	  med	  stor	  glæde	  

kan	  tage	  ansvar	  som	  jeres	  nye	  webredaktør	  på	  jeres	  erhvervsportaler.	   
 
Superbruger	  i	  CMS	  og	  glad	  rådgiver 
Jeg	  arbejder	  med	  CMS-‐systemer	  og	  lærer	  let	  nye.	  Drift	  og	  rugbrødsarbejde	  skræmmer	  mig	  ikke. 
Fra	  min	  tidligere	  ansættelse	  som	  webmedarbejder	  på	  cancer.dk	  og	  communityredaktør	  har	  jeg	  erfaring	  med	  at	  

organisere	  digitalt	  indhold	  til	  forskellige	  målgrupper	  med	  en	  bred	  vifte	  af	  værktøjer,	  herunder	  IA,	  Usability,	  SEO	  og	  
Google	  Analytics.	  Jeg	  har	  dagligt	  rådgivet	  medarbejdere	  i	  Kræftens	  Bekæmpelse	  og	  sikret	  høj	  kvalitet	  på	  cancer.dk	  

og	  cancerforum.dk.	  Det	  betyder,	  at	  jeg	  med	  lethed	  kan	  sætte	  mig	  ind	  i	  udviklingen	  og	  driften	  af	  erhvervsportalerne	  
og	  ikke	  mindst	  sikre,	  at	  jeres	  brugere	  oplever	  hjemmesiderne	  som	  de	  foretrukne	  steder	  for	  inspiration,	  gode	  råd	  og	  

viden	  om	  iværksætteri	  og	  start	  af	  egen	  virksomhed.	   
 
Tekster	  der	  virker	  og	  samarbejde	  i	  afdelingen	   
Som	  erfaren	  webformidler	  ved	  jeg,	  hvad	  en	  god	  webtekst	  er	  og	  arbejder	  med	  korte	  overskrifter,	  klare	  budskaber	  

og	  lette	  sætninger.	  Mine	  tekster	  understøttes	  ofte	  af	  billeder,	  video	  og	  illustrationer.	  Jeg	  omskriver	  gerne	  
kompliceret	  indhold	  til	  informative	  tekster	  på	  nettet.	  Til	  dagligt	  har	  jeg	  arbejdet	  sammen	  med	  fagpersoner	  og	  
lokale	  webredaktører	  for	  at	  skabe	  det	  bedste	  indhold,	  eksempelvis	  når	  jeg	  skriver	  20	  tekster	  om	  forskellige	  

kræftsygdomme	  i	  samarbejde	  med	  læger,	  forskere	  og	  psykologer.	  Det	  betyder,	  at	  jeg	  kan	  gennemskrive	  og	  
redigere	  tekster	  på	  jeres	  erhvervsportaler	  og	  samarbejde	  på	  tværs	  i	  huset,	  når	  Erhvervsstyrelsens	  digitale	  medier	  

og	  kommunikation	  skal	  opdateres	  og	  udvikles. 
 
Det	  skal	  være	  sjovt	  at	  være	  sammen 
Min	  tilgang	  er	  anerkendende	  og	  humoristisk.	  Det	  skal	  være	  sjovt	  at	  være	  sammen.	  Ærlighed	  og	  bramfrihed	  sætter	  

fut	  i	  diskussionerne	  og	  refleksionerne.	  Jeg	  er	  selvstændig,	  initiativrig	  og	  lyttende,	  så	  alle	  får	  mulighed	  for	  at	  
udfolde,	  det	  bedste	  de	  har.	  Jeg	  er	  sikker	  på,	  at	  jeg	  vil	  være	  en	  gevinst	  som	  jeres	  nye	  webredaktør	  i	  afdelingen	  for	  

digitalisering,	  kommunikation	  og	  erhvervsservice.	  	  
	  

	  Jeg	  ser	  frem	  til	  at	  høre	  fra	  jer.	  
	  

De	  bedste	  hilsner	  
Lise	  Arvidsen 
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Michael	  Madsen,	  mm@eksempel.dk	  	  mobil	  22334455	  	  
	  

DLH	  Danmark	  A/S	  

Firmavej	  1	  
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Uopfordret	  ansøgning	  

	  

Stabil	  og	  erfaren	  chauffør	  for	  verdens	  bedste	  byggemateriale	  

Der	  sker	  en	  masse	  spændende	  i	  DLH	  for	  tiden.	  I	  er	  en	  virksomhed,	  som	  er	  i	  vækst,	  og	  hvor	  der	  er	  fokus	  på	  
kvalitet	  og	  resultater.	  Det	  kunne	  jeg	  godt	  tænke	  mig	  at	  være	  en	  del	  af.	  Jeg	  kender	  slagets	  gang,	  når	  træet	  

skal	  leveres	  og	  kan	  garantere	  stabilitet	  og	  ordentlighed	  –	  både	  på	  vejen	  og	  på	  gulvet.	  

Jeg	  interesserer	  mig	  for,	  hvad	  der	  sker	  i	  industrien	  og	  er	  derfor	  bekendt	  med	  den	  nye	  store	  aftale	  	  
med	  Silvan.	  	  

Jeg	  søger	  derfor	  ansættelse	  som	  chauffør.	  

Min	  motivation	  for	  at	  søge	  job	  hos	  jer	  skyldes	  interessen	  for	  virksomheden	  samt	  det,	  at	  jeg	  kan	  bidrage	  til	  

jeres	  vækst.	  Mine	  spidskompetencer	  er	  inden	  for	  håndtering	  og	  fragt	  af	  hårdttræ,	  både	  brædder	  og	  plader.	  	  
Min	  erfaring	  har	  jeg	  fra	  Norske	  Erling	  Hustvedt-‐gruppen, hvor	  jeg	  har	  arbejdet	  i	  10	  år.	  Træet	  er	  altid	  
kommet	  uskadt	  frem,	  når	  det	  er	  mig,	  der	  har	  stået	  for	  fragten.	  	  Jeg	  trives	  i	  en	  dynamisk	  virksomhed	  og	  går	  

op	  i	  at	  være	  én,	  man	  altid	  kan	  regne	  med.	  

Hvis	  I	  ansætter	  mig,	  får	  I	  en	  loyal	  medarbejder,	  som	  nyder	  de	  udfordringer,	  hverdagen	  byder.	  Jeg	  evner	  at	  
arbejde	  selvstændigt,	  men	  også	  når	  der	  skal	  samarbejdes.	  Jeg	  er	  positiv	  og	  sætter	  altid	  kunden	  og	  varen	  i	  
fokus.	  Det	  har	  betydet,	  at	  jeg	  er	  vellidt	  af	  såvel	  kunder	  som	  kollegaer.	  

Jeg	  ser	  frem	  til	  at	  høre	  fra	  jer	  og	  kan	  starte	  med	  det	  samme.	  

Jeg	  vil	  følge	  op	  på	  mulighederne	  hos	  jer	  i	  starten	  af	  næste	  uge.	  

	  

Venlig	  hilsen	  

Michael	  Madsen	  
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de gode råd – skåret Ind tIl benet:

•  Fat dig i korthed. Ansøgningen må fylde  
én side med luft.

• Ring! Og bliv klogere.

• Vær skarp omkring det faglige match.

•  Målret din ansøgning – hvad kan du bidrage 
med for deres skyld?

•  Du skal brænde for jobbet – vis det i  
din motivation.

• Drop floskler og generaliseringer – ’cut the crap’.


