
Jobformidling gennem HK Jobbørs via www.mithk.dk 

Vejledning for medlemmer i at lægge CV på Jobportal, ordforklaringer, samt eksempel på CV 

Version 4 – September 2015 

 

1) Gå ind på mithk.dk og log dig ind 

 

2) Klik på fanebladet ”Job & Karriere” 

 
Hvis vejledningen ikke stemmer pga. nye 

forbedringer – så giv gerne straks besked til 

hanne.lund-nielsen@hk.dk – da jeg så 

hurtigst muligt vil rette vejledning til, så den 

igen passer. TAK 

  
3) Klik på ”søg job” 

 
4) Klik på ”Dine CV´er” 

 

 
5) Klik på ”Opret nyt CV” 

 
6) Navngiv CV 

Opret eventuelt jobagent 

Giv tilladelse til, at dit CV kan 

formidles til job af a-kasse og 

fagforening. 

 

mailto:hanne.lund-nielsen@hk.dk
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7) Indtast oplysningerne i dit CV og tryk 

Godkend 

(Se inspirationseksempel nederst i 

denne vejledning) 

 
8) Dit CV er nu oprettet og du kan gå ind 

og lave en jobsøgning på baggrund af 

dine oplysninger. 

 

 

 
9) For vejledning i at søge på Klik   

og vælg Søgevejledning eller klik på 

hjælpen 

 
10) Rediger CV/ se egenskaber for CV 

Klik på Rediger 

 

 
11) Tag stilling til om du vil give 

tilladelse til synligt CV for HK a-

kasse & fagforening og dermed 

mulighed for at du kan få tilbud om at 

få CV formidlet gennem HK Jobbørs.  

Eller om du blot vil have en aktiv 

jobagent. 
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Ordforklaringer  

HK Jobportal 

 

HK har Danmarks største jobportal, HK Jobportalen.  

Her finder du opslag fra mange forskellige steder på 

nettet samlet et sted. Udbuddet skifter naturligvis 

hele tiden, og der er ca. 12.000 stillingsannoncer i 

databasen. 

Jobagent Få din egen jobagent 

På HK Jobportalen kan du få din egen agent til at 

holde øje med det job, du gerne vil have. Du 

fortæller, hvad du er interesseret i, og så får du en 

mail, når der er stillingsopslag, der matcher dine 

ønsker. Husk at tjekke, at du har skrevet den rigtige 

e-mailadresse i Mit HK. Du kan tilføje eller rette din 

e-mail under Min Profil 

CV´er Opret flere CV’er – og søg mere professionelt  

Du kan oprette flere CV’er i systemet og knytte en 

jobagent til hver af dem. På den måde sikrer du, at 

du bruger et målrettet CV til hver type af job og kan 

søge flere typer af job mere målrettet samtidig. Du 

opretter en CV'er ved at logge på jobportalen nederst 

på siden. På jobportalen bruger du menuknappen 

øverst til højre for at oprette CV'er. 

 

Anonym jobsøgning  Hvis dit CV udelukkende ligger på HK Jobportal og 

du har givet tilladelse til formidling, så er dit CV kun 

søgbart og synligt for HK a-kasse og fagforening og 

bliver udelukkende videreformidlet med din 

tilladelse. 
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Eksempel på CV på HK Jobportal 

 


