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OVERSKRIFT PÅ DIT TILBUD TIL VIRKSOMHEDEN  

Kort beskrivelse af din samlede erfaring. I grove træk – hvad har du erfaring med (fortid), hvor er du nu 

(nutid/studieretning), hvilken retning har du karrieremæssigt (fremtid)? (Fx arbejde med bestemte opgaver eller 

fagligt område?) 

Hvis du kan er det en god idé at beskrive ”samlet erfaring”, fx X års erfaring med salg og kundeservice eller 

Specialiseret inden for SoMe/IT/Strategi (gør det relevant for det job du søger). 

KERNEKOMPETENCER 

Fremhæv styrker/kompetencer 
Her kan du med fordel fremhæve/beskrive styrker eller 
kompetencer, der gør at du matcher jobbet særligt godt 
eller kan tilføre kant til din faglige profil. 

Fremhæv styrker/kompetencer 
Her kan du med fordel fremhæve/beskrive styrker eller 
kompetencer, der gør at du matcher jobbet eller kan 
tilføre ekstra kant til din faglige profil. 

UDDANNELSE [eller erfaring – indsæt vigtigste kvalifikation først] 

2016 - 2018 
 

Kandidattitel 

UNIVERSITET, STED 

Beskriv kort hvad denne uddannelse gør dig i stand til at arbejde med (som er relevant for 
virksomheden du søger hos). 

Noter evt. relevante kurser, emner eller områder du har specialiseret dig inden for: 
● [Relevant fokus/emne] 
● [Relevant fokus/emne] 

● Speciale i/om … 

2012 - 2015 
 

 

Bachelortitel 

UNIVERSITET, STED 

Beskriv kort hvad denne uddannelse gør dig i stand til at arbejde med (som er relevant for 
virksomheden du søger hos). 

Noter evt. relevante kurser, emner eller områder du har specialiseret dig inden for: 
● Fagligt fokus på … 
● BA-projekt om …  

2017 - 2017 
(5 mdr.) 

Udveksling 

UNIVERSITET, STED 

● Fagligt fokus på … 

2009 – 2011 Student (fx HHX, STX) 

GYMNASIUM, STED 

● [Inkluder studieretning/fokus – hvis det er relevant for jobbet du søger, ellers ikke.] 
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ERFARING  

2018 - NU  
(2 år 4 mdr.) 

Stillingsbetegnelse (fuldtid) 

VIRKSOMHED, STED  

Her kan du evt. kort beskrive virksomheden i en sætning/linje. 

Ansvarsområder: 

● Beskriv med korte bullet points  

● hvilke erfaringer/evner/viden du har  

● (og hvad disse gør dig i stand til, fx hvilke problemer du kan løse?) 

Resultater: 

● Beskriv gerne resultater  

● du har opnået 

2017 – 2018 
(5 mdr.) 

 

Stillingsbetegnelse (specialesamarbejde) 

VIRKSOMHED, STED 

Her kan du evt. kort beskrive virksomheden i en sætning/linje. 

Opgaver: 

● Beskriv med korte bullet points  

● hvilke erfaringer/evner/viden du har  

● (og hvad disse gør dig i stand til, fx hvilke problemer du kan løse?) 

Resultater: 

● Beskriv gerne resultater eller udbytte/læring du opnåede  

2016 - 2017 
(6 mdr.) 

Stillingsbetegnelse (praktik) 

VIRKSOMHED, STED 

Opgaver: 

● Beskriv med korte bullet points  

● hvilke erfaringer/evner/viden du har  

● (og hvad disse gør dig i stand til, fx hvilke problemer du kan løse?) 

Resultater: 

● Beskriv gerne resultater eller udbytte/læring du opnåede 

2015 – 2017 
(1 år 7 mdr.) 

Stillingsbetegnelse (deltid) 

VIRKSOMHED, STED 

Her kan du evt. kort beskrive virksomheden i en sætning/linje. 

Ansvarsområder: 

● Beskriv med korte bullet points hvilke erfaringer/evner/viden du har  

● (og hvad disse gør dig i stand til, fx hvilke problemer du kan løse?) 

Opgaver: 

● Fokuser mere på ansvarsområder frem for opgaver, hvis du har haft et studiejob, der ikke 
ligner den stilling du søger.  

● Ansvarsevner kan overføres til andre arbejdsområder. 

Resultater: 

● Beskriv gerne resultater du har opnået 
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2013 - 2017 
(3 år 8 mdr.) 

Stillingsbetegnelse (frivillig) 

ORGANISATION, STED 

Her kan du evt. kort beskrive organisationen i en sætning/linje. 

Ansvarsområder: 

● Beskriv med korte bullet points  

● hvilke erfaringer/evner/viden du har og hvad disse gør dig i stand til 

● fx hvilke problemer du har erfaring med at løse? 

Opgaver: 

● Hvis du ikke har erfaringer fra et studierelevant job er det en fordel, hvis du har studierelevante 
erfaringer fra frivilligt arbejde. 

● Det viser initiativ og proaktivitet og ofte kan frivilligt arbejde give mulighed for flere relevante 
erhvervserfaringer end et job som studentermedhjælper. 

Resultater: 

● Beskriv gerne resultater eller udbytte/læring du opnåede 

2009 - 2012 
(3 år 10 mdr.) 

Fritidsjobs 

VIRKSOMHED, VIRKSOMHED, VIRKSOMHED 

● Her kan du evt. kort opremse diverse fritidsjobs, hvis det er relevant. 

IT & SPROG 

Microsoft Office 
Word, PowerPoint, Excel, Outlook 

⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ Engelsk 
Forhandlingsniveau 

⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ 

Social media 
Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn  

⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ Dansk 
Modersmål 

⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ 

IT-kurser 
InDesign, Photoshop, SEO, Google Analytics 

⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ [Sprog#3] 
Samtaleniveau 

⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ 

MEST STOLT AF 

 Berlin Halvmaraton 2019 

Slog min personlige rekord. Løber flere gange om ugen både alene og med løbeklubben.  

 Årets holdkammerat 2017 

Har spillet håndbold i over 10 år. Fik denne fine titel for at vise holdånd, drive og god humor. 

FRITID 

Beskriv primært hvordan du samler energi uden for jobbet. Du behøver ikke medtage denne på dit CV. Det kan fx 
være aktiviteter (fra løb til puslespil), socialt, kultur/natur, frivillig træner i fodboldklubben, rejser (aktiv eller 
afslappende), faglitteratur eller skønlitteratur. Vær opmærksom på, at det du vælger at beskrive giver et indtryk af din 
personlighed og læseren kan have en holdning til om det matcher den type, de søger. 
 


