
Velkommen til Joblaboratoriet 
- til dig, der gerne vil optimere din jobsøgning



Hvad skal vi i JobLab?

Den svære kunst :-)

https://youtu.be/9t_-4xQe2oI


• Præsentation

• Skraldespandsøvelsen

• Verdensmesterøvelsen

• Skrivning af CV

• Til næste gang….

Dagens program 



 Navn

 Alder

 Skolegang

 Uddannelse

 Kurser

 Erhvervserfaring

 Hvor længe har du været ledig?

 Hvad søger du nu?

 Fritidsinteresser

Præsentation



Hvad har jeg gjort for at finde et job?

Netværk

Uopfordret ansøgning



• Skriv 1-2 eller flere årsager til, at du ikke er i job eller uddannelse

• Når du har skrevet årsagerne, holder du sedlerne op i luften 

Skraldespandsøvelsen



Vi har alle noget, som vi er gode til!

Det handler om at lade det komme frem i lyset.

Du har flere stærke sider og ressourcer, end du selv er klar over. Man ser ikke altid sine stærke sider
som ressourcer. Det skal man øve sig i – og øve sig i at præsentere dem, så andre også kan se det.

Opgave: Du skal på det udleverede papir skrive 3 - 5 ting, som du er rigtig god til i forbindelse med 
arbejdsmarkedet.

Plenum: Du skal efterfølgende give konkrete eksempler og forklaringer på de 3 – 5 ting, du har valgt 
ud.

‘Verdensmester’



De to vigtigste CV-regler:

1. Målret dit CV til præcis det job, du søger. Du skal 
fokusere på de punkter, der har mest relevans for 
arbejdsgiveren.

2. Sørg for, at dit CV er let at overskue, og at de vigtigste 
oplysninger træder tydeligst frem. Arbejdsgivere har 
ofte kun et par minutter til hver CV.

Curriculum Vitae - CV





http://cv.dk/cv-eksempler/

http://www.tekstmaskinen.net/eksempler cv/eksempel cv1.php

Det gode CV
Eksempler

http://cv.dk/cv-eksempler/
http://www.tekstmaskinen.net/eksempler


 CV – færdigskrives

 Find mindst 3 stillingsopslag du finder interessante

 EFU: 3 – 5 egenskaber

Husk aftaleskemaet næste gang – plus opgaverne 

Til næste gang:


