
CV-sparring  
hos Konsulenthuset ballisager

Dit jobcenter har givet dig mulighed for at få sparring på dit CV eller ansøgning. For at vi får det optimale ud af 
mødet, vil vi bede dig sende dit CV til konsulenten, som du er inviteret til møde hos senest 2 dage inden mødet. 

Vi tager afsæt præcis dér, hvor du / dit materiale er. På mødet får du ideer, som du kan arbejde videre med eft-
erfølgende. Du får også adgang til vores online-område med CV-skabeloner mv. 

Du har mulighed for at blive i vores lokaler og arbejde med inputtene på vores computere, og du vil også have 
adgang til at printe dit nye CV. Du kan også vælge at indarbejde forbedringsforslagene hjemmefra.

I særlige tilfælde vil det være muligt at arrangere et opfølgningsmøde.
 

Praktisk
Her foregår mødet; Konsulenthuset ballisager, Havnen 35, 1. sal. 7700 Thisted

Når din konsulent har tilmeldt dig hos os, modtager du en e-mail med mødetiden.

Med venlig hilsen
Konsulenthuset ballisager

FEM VIGTIGE TAL OM DIT CV

7029 4050 • info@ballisager.com • www.ballisager.com

Hvert år spørger vi virksomhederne til deres rekrutteringsadfærd for at klæde dig som jobsøger bedst muligt på. 
Vi har samlet vores fem bedste råd til dit CV på baggrund af svarene fra undersøgelserne:

1.  Gør det overskueligt: Virksomhederne bruger ca. 2 minutter på at læse henholdsvis CV og ansøgning.  
80% starter med at læse CV’et. 49% læser ikke ansøgningen, hvis CV’et ikke er interessant.

2. Maks 3 sider: 87% af virksomhederne mener, at et CV maks. bør være på 3 sider.

3.  Giv eksempler: 57% af virksomhederne synes, at jobsøgere generelt skal være bedre til at give eksempler  
på deres faglige spidskompetencer. Det tilsvarende tal for personlige kompetencer ligger på 48 %.  
Så sørg for hele tiden at konkretisere dine kompetencer ved hjælp af eksempler. 

4.  Det nyeste først: 52% af virksomhederne foretrækker et omvendt kronologisk opbygget CV, hvor du  
skriver de seneste ansættelser først. 37 % foretrækker et kompetencestyret CV. Vi anbefaler som  
regel et omvendt kronologisk CV, der samtidig fremhæver de væsentligste kompetencer.

5.  Skriv en profiltekst: 83% af virksomhederne læser profilteksten så sørg for, at fange modtagerens opmærksomhed  
med en skriftlig elevatortale på 5-10 linjer i starten af dit CV. Sørg for, at læseren har fokus på dine  
kernekompetencer fra starten af. 


