CV TITEL
PERSON DATA
Fornavn:
Efternavn:
Status:
Adresse:
Postnummer:
By:
Telefon:
Mobiltelefon:
E-mail:

Dit Fornavn
Dit Efternavn
Gift/Ugift/Sammenboende, med/uden børn
Bygade 20
2000
Enby
12 34 56 78
070 12 34 56 78
fornavn.efternavn@anydomain.dk

Resumé:
Skriv en kort sammenfatning af dit arbejdsliv og dig selv, som kan være interessant for
arbejdsgiveren. Skriv f.eks. om dine mest interessante ansættelser, uddannelser, vellykkede
projekt og relevante fritidsinteresser.
FAGLIGE KOMPETENCER
List dine faglige kompetencer, f.eks.:
· WEB redigering
· HTML
· God telefonstemme
· Salg
KARRIÉRE
List din arbejdserfaring. Begynd med den seneste ansættelse.
Fra år – til år
Virksomhedsnavn
Stillingstitel
Skriv en kortfattet beskrivelse af dine vigtigste arbejdsopgaver og hvordan du udførte
dem.
Derudover: Kort beskrivelse af arbejdsopgaver og projekter. Evt. i punktform
Eksempel:

2008-2010
Det Store Callcenter
Customer Service Representative
Svarede på kunders spørgsmål omkring virksomhedens produkter og priser. Gav
også teknisk kundeservice og hjælp med reklamationer. Blev snart ekspert indenfor
mit område, og fik ofte ”svære” kunder stillet over til mig på grund af min gode
tålmodighed og sans for problemløsning.
Derudover: Mersalg til kunderne. Registrering i databasen.
TEORETISK BAGGRUND
Her skriver du dine uddannelser og kursus. Begynd med den seneste uddannelse.
2010 – Kursus
2002 – 2006 Universitet
1999 – 2002 Gymnasieskole

IT KOMPETENCER
List dine IT kompetencer
Eksempel:

·
·
·
·
·
·

Adobe Illustrator
Adobe Photo Shop
Power Point
Excel
Word
Power Point

ØVRIGE KOMPTENCER / TALENTER
Hvis du har nogen særlige kompetencer / talenter, udover IT - kompetencer, kan du liste
dem her. Beskriv gerne dine kompetencer / talenter og giv konkrete eksempel. Eksempel på
andre kompetencer / talenter kan være: Grafiske talenter, Musikalske talenter, Atletiske
talenter, etc.
KOMPETENCER: - Vælg 4-5 kompetencer, der passer med dig. Beskriv din kompetence,
og skriv et eksempel på, hvornår du har brugt din kompetence i dit arbejde.
Kompetence 1:
Beskriv hvad denne kompetence betyder for dig
Giv et konkret og detaljeret eksempel på, hvornår du har brugt din kompetence i dit arbejde.
Eksempel på kompetencer: Kreativitet, Motivation, Selvstændig, Analytisk, Planlægger,
Nøjagtig, Tålmodighed, Problemløser.
*SÆRLIG SUCCÉSHISTORIE
Beskriv en succéshistorie, noget du lykkedes at gennemføre mod alle odds, et projekt, der
ikke var lykkes uden din specifikke kompetence eller handlende eller en god idé, du har
gennemført. Skriv det gerne som en kort historie, der griber tag i læseren.

