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NETVÆRK

Hver 4. akademiker fik job via netværk i 2012 …og det tal er stigende!

Flere nyuddannede end erfarne får job via netværk

Saml og udvid dit netværk via LinkedIn & træn din elevatortale



Faglige
nøgleord
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Vil + kan

Kort salgstale
- med kant



PARADIGMESKIFTE I JOBSØGNINGEN

BIDRAGSYDER

Jeg er en løsning

I har et væsentligt behov, som jeg
gerne vil hjælpe jer med at
dække

Her er mit forslag til at hjælpe jer

JOBSØGER

Jeg er et produkt

Jeg har behov for et job, så vil I
ikke ansætte mig?

Her er mit CV



HVAD SIGER DU?

Hej, jeg er jobsøgende.
Vil du ikke kigge på mit
cv og se, om I kan bruge

mig til noget?

Hej, jeg har set, at I har opstartet xx
projekt. Jeg har i nogle år haft fokus
på hvordan en effektiv strategi for
etablering af ny havmøllepark kan
sikre successen af… og tænkte, om

jeg måtte kigge forbi til en kop kaffe
en dag og høre om jeres planer i den
forbindelse. Måske kan jeg komme

med et indspark eller to.



Bagudrettet

• Dokumentation for

- kompetencer

- erfaringer

- uddannelse

• Stikord/punktform

• Hurtigt overblik

Fremadrettet

• Fokus på jobbet og virksomheden

• Argumentation for

hvorfor du skal have jobbet

• Hvad kan du bidrage til

virksomheden/jobbet?

Cv
fortid Ansøgning

fremtid

CV OG ANSØGNING



CV OG ANSØGNING - GENERELT

• Grundig analyse af stillingsopslag (og/eller arbejdsgiver)

→ Ring og bliv mere målrettet end resten af ansøgerfeltet

→ fundament for at skrive en god og målrettet ansøgning/cv

• Formål med ansøgning og cv

→ vække interesse og komme til samtale

• Ansøgningen er ikke dit cv omskrevet i prosaform

• Mange arbejdsgivere læser cv først og sorterer allerede her!

• Nogle bruger max 30 sekunder (eller mindre) på at skimme cv

→ skal i princippet kunne stå alene.



STILLINGSOPSLAG

• Arbejdsgiverens ønskeseddel

• Jobmarkedet → arbejdsgivers marked

• Kravene realistiske?

• Lad dig ikke afskrække

• Læs mellem linjerne

• Opklaring – ring (90% af virksomhederne syntes at det er en god idé)

Mange stillingsopslag matcher ikke præcist den profil der er efterspurgt



ANALYSE AF STILLINGSOPSLAG

Opgaver Krævede kompetencer Mine kompetencer Parallelerfaringer



FORSKELLIGE CV

Brutto CV
• Det hårde forarbejde

• Dit overblik

Omvendt kronologisk cv
• Fokus på ansættelsessteder, uddannelsesmæssig baggrund etc.

• Listet i ”skemaform” i omvendt kronologisk orden
• Den hyppigst anvendte cv-form

Kompetence cv
• Fokus på kompetencer

• Velegnet til nyuddannede, ved brancheskift, hvis ”huller” i cv eller hvor
særlige spidskompetencer skal i fokus

Kombination af kompetence og kronologisk cv
• Vurder hvordan du får solgt dig og dine kompetencer bedst.



Afklaringsredskab

• Det ”hårde” forarbejde
• Din personlige databank som aldrig sendes til arbejdsgiveren

• Overblik over dine kompetencer og erfaring med fokus på:

hvad du arbejdede med

hvilke resultater du opnåede

hvilke kompetencer og erfaring du fik

Udbytte
• ”Glemte” kompetencer og erfaring kommer frem
• Matche dine kompetencer med jobbets kompetencekrav
• Inddrage eksempler i ansøgning/cv.

BRUTTO CV



CV – FØRSTEHÅNDSINDTRYKKET

Profil/resumé

• Kort målrettet præsentation af dig selv (5 linjer)

• Hvad brænder du for?

• Målrettes i forhold til stillingsopslag

• Fokus på de væsentlige kompetencer

• Giver overblik og vækker interesse for viderelæsning

Foto

• Et must?

• Gavner det din mulighed for samtale?

• Skal være vellignende og velegnet i jobmæssige sammenhæng

• Velegnet i sort/hvid og til kopier.



OMVENDT KRONOLOGISK CV

• Personlige data (navn, adresse, mail og tlf.nr.) → brug evt. pladsen i sidehovedet

• Uddannelser (medtag evt. relevante projekter, fag eller speciale)

• Erhvervserfaring (angiv periode, stillingsbetegnelse og arbejdsgiver)

• Supplerende uddannelse og kurser

• Sprog og IT

• Tillidshverv

• Frivilligt arbejde

• Fritidsinteresser

• Udgivelser

• Privat/personligt (evt. fødselsår & civilstand??)

• Evt. referencer.



KOMPETENCE CV

• Fokus på kompetencer, ansvarsområder, opgaver og resultater

• Inddel i udvalgte kompetenceområder/-grupper

→ overskrift og 3-5 underpunkter skrevet ud i sætninger

→ Lad det være sigende og vedkommende.

• Eksempel på en nyuddannet, der trækker på studiejob/frivilligt arbejde:
Kompetencer:
- Undervisningserfaring på flere niveauer

- Erfaring med planlægning af arrangementer - herunder udstillinger

- Øvet formidler gennem mange medier

- Faglig profilering indenfor videnskabshistorie

• Suppleres stadig med omvendt kronologisk oversigt over
ansættelser/erhvervserfaring (ingen uddybning!)

• Suppleres med kategorier som: uddannelse og relevante kurser mv. præcis som
i det kronologiske cv.



CV – ANDRE OVERVEJELSER

Sprog

• Tænk på modtageren ift. Fagudtryk (HR-chef, Teknisk chef)

Layout

• Tydelige kategorier/overskrifter

• God struktur og overskueligt

• Læsevenlig både i forhold skrifttype og –størrelse

• Husk sidetal

• 86% siger max. 3 sider

Mailadresse

• Velegnet i jobmæssige sammenhæng?.



ANSØGNINGEN #1

Den gode målrettede ansøgning består af 4 elementer:

1. Overskrift

• Med kant og kompetencer - Skal fange interessen

• Er ”nyuddannet maskinmester” en kompetence?

2. Indledning & motivation

• Skal give læseren lyst til at læse videre

• Overbevise læseren om, at du brænder for jobbet

• Skriv hvorfor du søger jobbet

• Hvad finder du tiltrækkende ved stillingen, arbejdsopgaverne,

virksomheden generelt eller deres værdier?

• Det skal der IKKE stå ”set på jobindex” ”…med stor interesse”.



ANSØGNINGEN #2

3. Match af kompetencer og krav

• Fortælle læseren, hvilke arbejdsopgaver du kan løse for dem

• Hvad kan du tilbyde, bidrage med, tilføre etc.

• Overbevise læseren om, at du er den rette til jobbet

• Svar på, hvilke erfaringer og kompetencer du kan bruge i den konkrete

stilling og hvordan.

4. Afslutning

• Udtryk en positiv forventning om at mødes til en samtale

• Betragt dig om en ligeværdig samtalepartner.



Eksempel på ansøgningen

fra en nyuddannet

der brænder igennem

- og får sit første job!



OVERSKRIFTER - GODE/DÅRLIGE?

Maskinmester med lyst og vilje til at præge udviklingen inden for
havmølleteknologi, søger stillingen som site technician hos Dong Energy,
Esbjerg

Ansøgning vedr. stillingen som maskinmester

29-årig maskinmester med gode tekniske kompetencer søger stillingen som site
technician hos Dong Energy, Esbjerg

Nok er jeg nyudklækket – men jeg er ingen kylling!

Maskinmester

Struktureret maskinmester med hang til kvalitet.



INDLEDNINGER - GODE/DÅRLIGE?

Jeg tillader mig herved at ansøge den opslåede stilling som maskinmester set
på jobindex.dk den 8. oktober 2015.

Ja! – Jeg vil meget gerne være med til at gribe nogle af boldene som…

Jeg skriver som svar på Deres annonce på jobindex.dk, hvor I søger en
maskinmester til jeres offshore afdeling.

Jeg er klar! Klar til at blive jeres nye kvalitets- og projektmedarbejder til …

Som nyuddannet maskinmester med en baggrund som elektriker, tror jeg på, at
jeg kan bidrage fremadrettet til den ledige stilling som site technician.



MOTIVATIONER - GODE/DÅRLIGE?

Hvorfor netop Dong Energy spørger I sikkert om. At vide, at det man gør i
sidste ende gør en forskel og skaber værdi for Dong Energy, er for mig en
motivationsfaktor uden lige. Og et energiselskab, der formår at påvirke alle
menneskers hverdag. Da jeg samtidig brænder for at arbejde med tekniske … ,
er jeg sikker på, at min motivation vil skinne igennem i min tilgang til
jobbet….

Ud fra kravene i stillingsopslaget er jeg overbevist om, at mine kompetencer og
min erfaring gør mig til en velkvalificeret kandidat….

Først og fremmest tiltrækker det mig, at omdrejningspunktet for stillingen er
sikring og fastholdelse af kvalitet, innovation og kundetilfredshed. Jeg har selv
brugt langt størstedelen af mit liv på at undersøge og udvikle tekniske
løsninger, og jeg forstår derfor vigtigheden af, at tekniske projekter
struktureres og indeholder en høj kvalitet…



MOTIVATIONER - GODE/DÅRLIGE?

I forlængelse af mine uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer et det
mit ønske at virke på den tekniske udvikling tæt på beslutningsniveauet…

Jeg finder det meget spændende at arbejde med tekniske problemstillinger, og
jeg har et specifikt ønske om at beskæftige mig med at udvikle og vedligeholde
tekniske anlæg…

Jeg søger stillingen fordi, jeg har et brændende ønske om at arbejde med
udvikling af tekniske løsninger inden for havmølleteknologi, og fordi Dong
Energy gennemgår en udvikling, som jeg gerne vil være en del af…



MATCH AF KRAV OG KOMPETENCER - GODE/DÅRLIGE?

Mit praktikophold hos Siemens har givet mig værdifuld erfaring med at bestride mange
forskelligartede arbejdsopgaver – både tekniske og udviklingsmæssige. Jeg var blandt
andet projektleder på et af Siemens udviklingsopgaver, hvorfor det ikke virker fjernt for
mig at medvirke til implementering og igangsætning af tekniske værktøjer og projekter…

I min bestridelse af stillingen som kvalitets- og projektkoordinator vil det endvidere
kommer jer til gode, at jeg gennem min tidligere stilling har opnået erfaring med…

Jeg er klar over, at I søger en medarbejder med erfaring i product management, hvilket
jeg som nyuddannet desværre ikke har…

Gennem mit uddannelsesforløb og erhvervserfaringer har jeg forstået betydningen af at
være en effektiv teamplayer. Dermed formår jeg at indgå seriøst i et samarbejde om at løse
opgaver på tværs af forskellige organisatoriske lag.



MATCH AF KRAV OG KOMPETENCER - GODE/DÅRLIGE?

Af personlighed er jeg energisk og engageret. Dette kan blandt andet illustreres ved, at jeg
tog 2. og 3. år på maskinmesteruddannelsen samtidigt. Dette gjorde jeg for at opnå mere
tid til senere at…

Jeg har endvidere været udstationeret med mit praktikforløb i tre måneder i USA og to
måneder i England og er således vant til at udtrykke mig på engelsk…

Jeg har viden om/erfaring med…

Derfor kan jeg bidrage med…(kompetencer, opgaveløsning, arbejdsstil mv.) i
virksomheden.

Den værdi jeg tilfører virksomheden (med min opgaveløsning, motivation mv.) er…

Det gør jeg/har jeg gjort blandt andet på den måde…(giv eksempler)



AFSLUTNINGER - GODE/DÅRLIGE?

Jeg håber, at ansøgningen har interesse og glæder mig til at høre nærmere om stillingen.

Det vil glæde mig, såfremt I giver mig muligheden for en personlig samtale, hvor jeg får
mulighed for evt. at høre mere om stillingen.

Jeg ser frem til at uddybe min faglige såvel som personlige kompetencer ved en
jobsamtale.

På kort sigt vil jeg glæde mig til at træffe jer ved en samtale. På længere sigt vil jeg se
frem til et spændende samarbejde.

Med mig som jeres nye site technician, får I en kollega, der har et godt overblik, fokus på
at skabe resultater og sans for den kreative detalje og til gavn for kunderne

Da jeg har en moderne maskinmesteruddannelse, erhvervserfaring inden for el-styring
samt de personlige egenskaber, som I efterspørger, kunne jeg meget vel være jeres nye site
technician. Jeg glæder mig til at høre fra jer.



ANSØGNINGEN - SPROG, FORM OG LAYOUT

• Ansøgningen skal fremstå enkel og overskuelig for læseren

• Skriv gerne i et levende og personligt sprog - frem for at skrive lange og
formelle sætninger eller fagsprog

• Tænk som journalisten – pointen først, som et kækt postulat!

Og underbyg derefter med et konkret eksempel

• Tænk på modtageren – deres begrebsunivers/abstraktionsniveau

• Vælg en læsevenlig skrifttype

• Gå ikke for langt ned i skriftstørrelsen

• Indsæt evt. sidehoved med navn, adresse og kontaktoplysninger



ANSØGNINGEN - GENERELT

• Vis, at du brænder for jobbet

• Tro på dine evner, og vær stolt af dine resultater

• Don’t tell it – show it!

→ Brug eksempler eller parallelerfaring til at beskrive

• Skriv, hvad du kan, og undlad det, du ikke kan

• Brug humor med omtanke – du kan nemt blive misforstået

• Den ultimative test: kan jobbet læses ud af din ansøgning?

• Læs korrektur - slåfejl og uheldige formuleringer kan betyde,

du bliver valgt fra



ANSØGNINGEN - GENERELT

• ”Ros” evt. virksomheden i indledningen/motivation

→ helst med en faglig vinkel

• Vær mere konkret end du tror nødvendigt

• Vær bevidst når du bryder ansøgningens formelle genre

• Tag chancen og vis lidt om, hvem du er

• Dine fritidsinteresser i ansøgning eller cv?

• Undgå ord der trækker ned

• Skriv kort og præcist – indbefatter ofte flere punktummer



ALT DET ANDET

• Ansøgning og cv i ét dokument?

• Kontaktinfo i fx header igennem hele dokumentet

• Send det i PDF

• Gå uden om forkortelser i både ansøgning og cv

• Eksamensbevis?

• Referencer/anbefalinger?

• Karakterer?

• … andet?





SÆT DIG I ARBEJDSGIVERENS STOL

BYT DIT CV MED EN MEDSTUDERENDE

Læs ansøgning og CV
 Har dit billede af den enkelte ansøger ændret sig

- mere positivt/mindre postivt

Hvilket billede får du af ansøgeren?
• Kompetencer/faglighed
• Personlighed
• Sprog
• Layout

Hvad er godt?
 Hvad kunne gøres eller formuleres anderledes?
 Rejser ansøgningen nogle spørgsmål – positive eller negative?



HELD & LYKKE MED AT BRÆNDE IGENNEM!


