
KONTAKT I NFORMATIONER

PRO FI LT EKST: Skal vise de 
erfaringer og kompetencer, du vil 
trække frem i forhold til jobbet. Skal 
tilpasses jobbet og give lyst til at 
læse resten af cv’et. Max 5-7 linjer.

BEGYND MED DIN 
UDDANNEL S E  medmindre 
du har relevant joberfaring. 

OMVENDT  KR ON O LO G I  
– det nyeste først.

BESKRI V  DI N UDDANNELSE 
med dine egne ord og fokusér på 
dét, der er relevant for jobbet. 

• Hvad har du arbejdet med og  
 interesseret dig for? 
• Vælg de projekter, der er  
 relevante.

ERHVERVS ERFAR IN G : Beskriv arbejdsopgaver, kompetencer 
og resultater – gerne i punktform. Fokusér på dét, der er relevant for 
jobbet. Hvis din erfaring ikke er fagligt relevant, kan du fokusere på 
det ansvar og de personlige kompetencer, du har fået ud af det.

Sæt et vellignende 
PORT R Æ T FOTO på dit cv. Så 
husker arbejdsgiveren dig bedre.

ANDEN 
ERFARIN G
kan fx være: 

• Frivilligt   
 arbejde
• Publika- 
 tioner
• Udlands- 
 erfaring
• Tillids- 
 hverv

Fokusér på, 
hvad du har 
fået ud af det - 
og tag kun det 
relevante med.

Husk, at du også har fået 
projektledelseskompetencer 
gennem AAU’s  PRO BLEM-
BASEREDE L ÆRIN G  O G 
PRO JEKT- ARBE JDE.

P ERSON LIG INFO , 
fx fritidsinteresser og 
familieforhold, giver et 
indtryk af, hvem du er 
som person.

A A L B O R G
U N I V E R S I T E T

A A U  K A R R I E R E

K A R AKT ERER: Overvej, om du 
søger et job, hvor en høj karakter 
er et plus. Skriv dem evt. på, hvis 
de er gode (10 eller 12).

SP ROG OG IT: 
Giv evt. dig selv 
stjerner (1-5 
stjerner) eller 
skriv: Flydende, 
højt niveau, 
forhandlings-, 
samtale- eller 
turistniveau.

MÅL RE T ALTID CV’E T  
til det job og den arbejdsplads, du søger. 

• Tag kun det, der er relevant med. 
• Forhold dig til stillingsopslaget.
• Research, hvilken virksomhed det er.  
 Hvilket ”sprog” bruger de - uformelt,  
 humoristisk eller teknisk fx?

L AYOU T: 
• Kort,  
 præcist og  
 overskueligt. 
• Brug evt. en 
 skabelon. 
• Brug luft,  
 overskrifter,  
 korte afsnit  
 og punkt- 
 opstillinger. 
• Ca. 2 sider. 
• Det vigtigste  
 skal være på  
 side 1.

SHOW IT –  DON’T 
TELL IT:  Kom med 
eksempler på, hvad 
du kan, og hvornår du 
har gjort det.

REFERENCER: Upload evt. udtalelser til din 
LinkedIn og henvis hertil. Skriv ikke kontakter 
på, medmindre du har aftalt det med dem.  

Find flere tips på studerende.aau.dk

Guide: 

Cv’et


