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Råd om  

CV og LinkedIn   
Hvad skal du huske 



 

 

Om Mette 

 

Jeg er cer�ficeret life og business-coach fra Manning Inspire samt uddan-

net i persontypeværktøjet enneagrammet. Jeg er uddannet cand.mag. og 

har arbejdet som kommunika�onsrådgiver i mange år i både offentlige og 

private virksomheder. 

 

Som coach har jeg ry for at være ærlig, kærlig, rummelig , men også være 

skarp og direkte, fordi jeg s�ller de rig�ge spørgsmål. 

 

Hvorfor betyder mit CV og  

LinkedIn noget? 

Din LinkedIn-profil eller dit CV er 

o)e det første indtryk, som en kom-

mende arbejdsgiver får af dig. Det er 

derfor vig�gt, at du fremstår profes-

sionel, kompetent og auten�sk. Og 

derfor bør du bruge �d på det.  

Der er forskel på de to:  

• Et CV CV CV CV er o)est en respons på et 

specifikt job eller jobønske, hvor 

du er interesseret.  

• LinkedIn LinkedIn LinkedIn LinkedIn er der, hvor andre finder 

dig og bliver interesseret i dig, din 

faglighed og dine professionelle 

ønsker. 

 

Dig og din karriere 

Hvis du ønsker, at dit arbejdsliv 

skal ændre sig, så skal du typisk 

gøre noget andet end det, du gør 

allerede. Jeg kan hjælpe dig med at 

finde ud af, hvilken forandring der 

vil være den bedste, og hvordan du 

opnår den.  

Vi kan fx se på, hvordan:  

• Du får større selv�llid �l det 

næste skridt i din karriere - eller 

hvad det skridt skal være. 

• Du får øget beslutningskra) og -

evne. 

• Du får en bedre balance mellem 

arbejde og privatliv. 

 

Det kan jeg hjælpe dig med 

• Jobsøgningen - leder du e)er nyt 

job og kan ikke helt få hul på, 

hvad du skal gøre? Eller går du i 

stå ved samtalen?  

• Præcisering af konkrete kompe-

tencer 

• Prioritering af, hvad der bør stå i 

dit CV 

• Opsætning af både dit CV og din 

LinkedIn-profil. Hvilke elementer 

bør du have med, og hvordan gør 

du 

• Gennemlæsning af og feedback 

på dine ansøgninger 

• Udvikling af din personlige eleva-

tortale - baseret på dine ønsker 

og kompetencer 

• A4laring af  karriere-retning 

• Work-life balance 

• Hvis du er leder: En 360 graders 

ledervurdering, der giver klare 

mål og med opfølgende coaching-

forløb 

Det siger kunderne:Det siger kunderne:Det siger kunderne:Det siger kunderne:    

“Vores møder har virkelig fået sat nogen �ng i perspek�v for mig, og du har hjulpet mig godt i min jobsøgning. Jeg 

har fået nogen værktøjer med mig, og jeg er blevet mere klar over, hvornår jeg skal sige fra. Det er svært, men jeg 

ved nu, at det er noget, jeg kan øve mig i.” Dorthe, jobsøgende, 52 
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 Det gode CV 

Hav et basis-CV på flere sider og �lpas det �l den  

aktuelle situa�on – og send max 3 relevante sider.  

Om dit CV - de tre slags 
 

1. Det kronologiske kronologiske kronologiske kronologiske (typisk for lang karriere). Det giver 

et godt overblik 

• Start med det sidste 

• Vær tydelig og lige�l 

• Brug de ord, du godt vil kendes for. 

 

2. KompetenceKompetenceKompetenceKompetence-cv’et 

Nogen ser det som et forsøg på at dække huller i 

CV’et, men det er godt for fx nyuddannede uden 

lang erhvervserfaring 

 

3. Det blandedeblandedeblandedeblandede, som ikke duer �l mange HR-systemer 

Nævn arbejdsområder, ansvarsområder og resultater. 
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OBS! 

Hent CV-

skabelon på 

www.me�ehl.dk 



 

 

Gør din læser en tjeneste ved at være helt præcis og 

specifik på, hvad du gerne vil bidrage med i virksom-

heden, og også hvordan du vil gøre det. Gerne supple-

ret med, hvordan du har gjort det før andre steder.  

Brug et godt foto med neutral baggrund – tydeligt og 

enkelt: Less is more. 

Få eventuelt feed-back fra en professionel 

rela�on, der kender dig godt, og som kan 

rådgive med, hvad du bør lægge vægt på. 

Har du mange års erfaring, så nævn kun de sidste 15 

års relevante erhvervserfaring. 

Coaching&Communications by Lauesen • Sommerbuen 37 • 2750 Ballerup • www.mettehl.dk •  26 18 61 90  

Sender du dit CV uopfordret, så husk at skrive klart, 

hvad du gerne vil, og hvilke relevante kompetencer du 

har �l det. 



 

  

 

Pas på med indforstået branchesprog, forkortelser etc. 

Det kan være, at læseren ikke er specialist. Forklar, 

hvad du har lavet og prøv at gøre det både kort og 

præcist. 

Brug eventuelt ord og vendinger fra s�llingsopslag, 

som er beslægtet med det, du gerne vil arbejde med. 

Sørg for, at det visuelle udtryk fra CV’et passer �l job-

bet. Dvs. krea�vt �l krea�ve jobs og konserva�vt �l fx 

bankjobs. Under alle omstændigheder skal det være 

let at overskue. 

• cv.dk/guidecv.dk/guidecv.dk/guidecv.dk/guide----�l�l�l�l----cv/cv/cv/cv/    

• www.djoef.dk/Rådgivning og karriere/Søg og få jobbet/CV og ansøg-www.djoef.dk/Rådgivning og karriere/Søg og få jobbet/CV og ansøg-www.djoef.dk/Rådgivning og karriere/Søg og få jobbet/CV og ansøg-www.djoef.dk/Rådgivning og karriere/Søg og få jobbet/CV og ansøg-

ningningningning    

• www.jobsogningsguide.dk/cvwww.jobsogningsguide.dk/cvwww.jobsogningsguide.dk/cvwww.jobsogningsguide.dk/cv----skabelonerskabelonerskabelonerskabeloner    

• )fa.dk/vi)fa.dk/vi)fa.dk/vi)fa.dk/vi----�lbyder/cv�lbyder/cv�lbyder/cv�lbyder/cv----ansoegningansoegningansoegningansoegning----eksempeleksempeleksempeleksempel----skabelon/detskabelon/detskabelon/detskabelon/det----godegodegodegode----cv/cv/cv/cv/    

Ressourcer - bl.a. 

I et CV skaber du forventningerne -  

til en samtale skal du leve op til dem 
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 LinkedIn 

Hvis en headhunter kontakter dig, så er det på bag-

grund af dine helt konkrete og tydeligt beskrevne 

kompetencer. De ser kun nogle gange på din beskri-

velse af dig selv. 

Sørg for at nævne de ord 

og udtryk, som du  vil  

findes på.  

 

Find de gode nøgleord via 

s�llingsopslag. 

Din overskri) skal kunne stå alene. 

 

Hav en god kort præsenta�on af dig selv –  

din elevatortale. 

Brug LinkedIns analyse-

muligheder – hvem har 

set din profil, liket dine 

opslag etc. 

Brug et godt foto med neutral baggrund – tydeligt og 

enkelt: Less is more. 
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Brug eventuelt ”det store felt” på din profilside på  

LinkedIn �l en relevant illustra�on – dig in ac�on, en 

wordcloud, et resultat eller andet. 

Skriv klart og tydeligt, vær specifik mht. hvad du kan 

og vil, og hvordan man kan kontakte dig. 

Check din profils effek�vitet på LinkedIns Social Selling 

Index. 

Vær ikke fedtet med anerkendelser og vær ikke  

bange for at bede andre om at komme med dem.  

Det samme gælder ved anbefalinger.  

LinkedIn er et netværk. 

Brug LinkedIns forslag �l, hvad der mangler på din  

profil og lær, hvem der må se hvad på din profil. 
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Coach Mette Hvied Lauesen 

www.mettehl.dk 

26 18 61 90 

Hvad siger klienterne? 

 

www.mettehl.dk 

 

info@mettehl.dk 

 

Tlf. 26 18 61 90 


