
VEJLEDNING TIL 
DIT CV PÅ JOBNET.DK

Fokusér på 

dine muligheder 

og kvalifikationer 



DIT CV PÅ JOBNET ER VIGTIGT!
DET ØGER DINE CHANCER FOR AT FÅ ET JOB, AT DIT 
CV FRA JOBNET.DK VISES I HK’S JOBBØRS. 

NÅR VI SØGER EFTER ET CV, DER SKAL MATCHE 
ET JOBOPSLAG, SØGER VI OFTE PÅ KONKRETE 
KOMPETENCER, STILLINGSBETEGNELSER ELLER 
UDDANNELSESBAGGRUND. 

DET ER DERFOR VIGTIGT, AT DIT CV ER UDFYLDT SÅ 
FYLDESTGØRENDE SOM MULIGT.
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Cv’et er et af dine redskaber til hurtigst muligt at få et 
job. Her er det vigtigt, at du løbende vedligeholder dit 
cv, hvis du får nye erfaringer eller kvalifikationer. 

Cv’et bliver automatisk opdateret i hk.dk, når du laver 
rettelser i jobnet.dk

I denne pjece guider vi dig til, hvordan du udfylder dit 
cv på jobnet.dk, så det bliver så fyldestgørende som 
muligt.

HK JOBBØRS MATCHER 

DINE KOMPETENCER OG 

KVALIFIKATIONER MED 

DET ARBEJDSGIVEREN 

EFTERSPØRGER.
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 ⁄ Erhvervserfaring  
Tilføj tidligere og eventuelt nuværende beskæf-
tigelse. Skriv i hvilken periode, du har været 
ansat, og hvilke arbejdsopgaver du har haft. 
Det er vigtigt, at du beskriver dine arbejdsop-
gaver eller ansvarsområder, så det er tydeligt 
hvilke specialist eller kompetenceområder, du 
har beskæftiget dig med. 
 
Husk, at ansættelse med løntilskud også er er-
hvervserfaring som er vigtigt at registrere.

TIP: 
Har du f.eks. arbejdet med sær-
lige it programmer, eller har du 
været med til at skabe konkrete 
resultater, er det vigtigt at du får 
det beskrevet i det sidste felt un-
der erhvervserfaring.
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 ⁄ Uddannelser, kurser og certificeringer 
Tilføj, hvilke uddannelser/kurser, du har. 
Hvis du ikke har en kompetencegivende ud-
dannelse, skal du registrere din højeste skole-
baggrund. 
 
Det er en god ide, at bruge feltet “Beskrivelse” 
til at beskrive, indhold og relevans. Der er 
mange uddannelser, der har et bredt indhold 
som kan være relevant for mange typer job, 
men arbejdsgiveren kender nødvendigvis ikke 
uddannelserne. 

 ⁄ Kvalifikationer 
Kvalifikationer er de erfaringer du har, som er 
nødvendige for at kunne udføre en bestemt 
opgave eller varetage et bestemt arbejde. Det 
er derfor vigtigt, at du får tilføjet alle kvalifika-
tioner. 
 
Du kan tilføje kvalifikationer på 3 måder: 
“Skriv kvalifikationer” – Når du begynder at 
skrive i feltet, foreslår Jobnet automatisk de 
kvalifikationer der passer.  
 
“Forslag” – Forslagene vil tage udgangspunkt i 
den baggrund, du har beskrevet i det øvrige 
cv. Du kan selv vælge dem, du mener passer 
til dig. 
 
“Vælg blandt alle” – Her finder du en liste over 
alle kvalifikationer der findes i jobnet.dk.

 ⁄

TIP: 
Husk at tilføje de kurser du har 
gennemført. Både kurser du har 
taget, da du var i arbejde, og dem 
du har taget som ledig. 
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 ⁄ Kørekort 
Oplys om du har kørekort, og om du er villig til 
at bruge din egen bil i et job. 

 ⁄ Sprog 
Oplyse som minimum om dine danskkund- 
skaber. Kan du andre sprog, kan det også op- 
lyses her.

TIP: 
Der er mange arbejdsgivere, der 
efterspørger andre sprogkund-
skaber end dansk. Oplys derfor 
altid hvis du taler andre sprog 
end dansk.

TIP: 
Har du erfaring fra f.eks. flere forskellige stillinger med samme stillings-
betegnelse, kan du lægge perioderne sammen til én periode.
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 ⁄ Anden erfaring 
Anden erfaring er det du evt. har lavet ved 
siden af dit arbejde. 
 
Det kan være fritidsinteresser, bestyrelsesar-
bejde eller arbejde som træner. Det er erfaring 
og giver faglige eller sociale kompetencer. 
 
Det er vigtigt, at du beskriver de opgaver, ans-
var eller resultater, så udenforstående kan 
forstå det.

 ⁄ Faglig profil 
Beskrivelsen kan fungere som en “Mini-an-
søgning”. Så her er det vigtigt at få fortalt, hvad 
du kan tilbyde en arbejdsgiver.  
 
Du kan f.eks. skrive noget om, hvad du tidlig-
ere har arbejdet med, hvilke kvalifikationer du 
har, hvad du er god til, hvad du godt kunne 
tænke dig at arbejde med, og hvad der er vig-
tigt for dig i et job.  
 
Vær opmærksom på, at det er en arbejdsgiver, 
du skriver til. Beskrivelsen skal derfor være  
arbejdsrelateret og professionel.  

TIP: 
Der kan være mange gode erfa-
ringer at hente i dine fritidsinte-
resser eller i dit frivillige arbejde. 
Tænk over hvilke kompetencer 
du får ud af dine fritidsinteresser 
eller dit frivillige arbejde.

F.eks. kan man som holdleder på 
sit barns fodboldhold både stå 
for koordinering og planlægning.
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 ⁄ Webside 
Har du en Linkedin profil, din egen hjemme-
side eller en digital portfolio, kan du linke til 
den under “Webside”.

 ⁄
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 ⁄ Kontaktinformationer  
Da du tilmeldte dig som ledig på jobnet.dk, ud-
fyldte du dine personlige oplysninger. Disse 
oplysninger bliver registreret på dit cv under 
personlige oplysninger.  
 
Dit navn, postnummer, telefonnummer og 
mailadresse skal som minimum være synligt.   
 
Vi anbefaler, at alle dine oplysninger er synlige 
for kommende arbejdsgivere. 

 ⁄ Sådan ser dit cv ud, når  
arbejdsgiverne ser det 
Når du er færdig med at udfylde dit cv, trykker 
du på knappen ”Se mit cv”, og kan nu se hvor-
dan dit færdige cv ser ud. Du kan også ud-
skrive dit cv her.

OBS! 

Du kan altid tilføje oplysninger eller rette i dine 
oplysninger i dit cv. Du klikker på “Min jobsøgning” 
og herefter “Mit cv” på jobnet.dk.

Beskriv inden for hvilke områder, du ønsker at 
søge job. 

 
Bemærk at “Jeg søger job som” ikke kommer til at 
fremgå af det cv du printer ud, men at denne del 
kan være vigtig for, at du bliver søgt frem i HK 
JobBørs eller i jobnets database.

 ⁄ Hvad søger jeg som?  
Tilføj alle de stillingsbetegnelser og inden for 
hvilke jobområder, du kan påtage dig arbejde. 
 
Når du har fundet den stilling, som du ønsker 
at oprette, skal du registrere, hvor længe du 
har arbejdet inden for dette område, og hvor-
når du sidst har arbejdet inden for området.

TIP: 
Jo flere oplysninger du har tilføj- 
et, jo lettere kan arbejdsgiveren 
danne sig et helt billede af, hvem 
du er.
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 ⁄ Ansættelsesbetingelser  
Husk, at vælge fuldtidsjob hvis du er fuldtids-
forsikret. 
 
Ifølge lovgivningen skal du kunne begynde dig 
et fuldtidsjob med dags varsel. Derfor skal du 
vælge, at du kan starte så hurtigt som muligt. 
 
Det er en god idé at afkrydse i både tidsbe-
grænset og fast ansættelse for ikke at be-
grænse dig til én type job. 
 
Vælg almindelige betingelser når du er dag-
pengemodtager. 

JEG SØGER JOB SOM 

TIP: 
Det er en god idé at afkrydse i 
både tidsbegrænset ansættelse 
og fast ansættelse for ikke at be-
grænse dig til én type job.
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DU KAN BRUGE HK JOBPORTALEN TIL  
AT SØGE JOB. DEN FINDER DU PÅ MIT HK

Dit cv er 

nu færdigt og 

kan bruges i 

HK´s JobBørs



HKA.DK

HK´S A-KASSE
Weidekampsgade 8 
Postboks 106 
DK - 0900 København C

TELEFON +45 7010 6789
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