Sådan opretter du dit CV på Jobnet.dk og gør det tilgængeligt
Overblik:
1. Opret en gratis bruger på Jobnet.dk
2. Udfyld, 'Jeg søger job som' samt 'Ansættelsesbetingelser'
3. Opret dit CV, inkl.
a. Erhvervserfaring
b. Uddannelse, kurser og certificeringer
c. Kvalifikationer
d. Kørekort
e. Sprog
f. Anden erfaring
g. Faglig profil
h. Webside
i. Kontaktinformationer
Sådan opretter du en gratis profil på Jobnet.dk:
Hvis du er ny på Jobnet.dk, skal du først oprette
en gratis brugerprofil.
Du skal bruge dit NEMiD til dette.

Ny bruger?

Opret en bruger via NEM iD

Hvis du allerede er oprettet bruger:
Log in i systemet,
ved at bruge dit NEM iD
Allerede bruger ? Log in med dit NEM iD

eller

med dit brugernavn og password

brug det brugernavn og det password du valgte
Afslut ved at klikke på Log in

eller

Opret dit CV
Når du skal oprette dit CV, skal du logge ind på
www.jobnet.dk.
Derefter klikker du på 'MIN JOBSØGNING' i den
sorte menu øverst på siden.
Du kan se 'Jobnets værktøjer', og du kan få mere at
vide ved at bladre ned på siden og se de forskellige
gode råd.
Du kan bladre i de gode råd ved at klikke på ’X’ i
øverste højre hjørne.
Du skal nu udfylde
'JEG SØGER JOB SOM'
'MIT CV'.

Jeg søger job som
I 'JEG SØGER JOB SOM' er der to sektioner, som du skal udfylde, nemlig 'Hvad søger jeg som?'
og 'Ansættelsesbetingelser'.
Hvad søger jeg som
Du skal her skrive, hvilke job du
søger.
Start med at klikke på knappen
'TILFØJ JOB'.
Du skal nu indtaste en stillingsbetegnelse. Når du har indtastet 3
bogstaver, kommer der en liste med
forslag.
Klik på den stillingsbetegnelse, som
er relevant for dig.
Feltet 'Stilling' er nu udfyldt.
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Derefter markerer du, om du er uddannet inden for faget, og om du har erfaring.
Hvis du vælger ’Ja’ ved erfaring, vises felterne 'Hvor længe har du arbejdet med faget? ' og 'Sidst
arbejdet i faget', som du også skal udfylde.
Når du er færdig, klikker du på den grønne knap 'GEM'.
Du kan tilføje alle de stillingsbetegnelser, som passer til dine kvalifikationer, ved at klikke på knappen
'TILFØJ JOB'.
Ansættelsesbetingelser
Ansættelsesbetingelser er udfyldt på forhånd. Du kan
vælge 'Redigér', hvis du vil ændre i de udfyldte
ansættelsesbetingelser.
Hvis du vælger at redigere, så husk at klikke på den
grønne knap 'GEM', når du er færdig.

Mit CV
I menuen til venstre skal du klikke på 'MIT CV'. Nu kan du se de forskellige sektioner, som du skal
udfylde.
Øverst på siden vises forskellige beskeder og gode råd. Så længe CV’et ikke er søgbart, vises en
besked om, hvordan du gør dit CV søgbart.
Når dit CV er søgbart, kan du se gode råd om, hvordan du gør dit CV bedre. Fx bliver du spurgt, om
du vil tilføje endnu en kvalifikation.
Du har nu 3 valgmuligheder. Du kan vælge at klikke på:
’TILFØJ KVALIFIKATION, og du hopper til
sektionen ’Kvalifikationer’, hvor du kan tilføje
flere kvalifikationer.
’SENERE’ og du får vist næste besked.
’Vis ikke denne besked igen’ - vær opmærksom
på, at denne besked så aldrig vises for dig igen.

2

Her ser du et CV, hvor alle sektioner
er foldet ind, så du kan få et overblik
over, hvad du skal udfylde.
Dit eget CV åbner med alle sektioner
udfoldet.
Du kan vælge at folde alle punkter ind
og derefter folde dem ud ét ad gangen,
efterhånden som du udfylder dem.
Se hvordan du folder ind og ud i
'Generelle tip' senere i afsnittet.
Øverst kan du se status på dit CV.
Status kan være
ikke færdigt og er derfor ikke
søgbart
dit CV er søgbart
dit CV er ikke søgbart
Du kan klikke på 'Læs mere om CVsøgbarhed' og se, hvad du skal udfylde
for at gøre dit CV færdigt.
Du kan også klikke på ’Læs mere om
Mit CV på Jobnet’ og få flere
oplysninger om CV på Jobnet.

Generelle tip inden du går i gang
I alle fritekstfelter benytter Jobnet den stavekontrol, som du har i din browser, så du kan få
hjælp til at skrive teksten korrekt
Du kan folde de forskellige sektioner ind og ud ved at klikke på
Hvis du folder alle sektioner ind med

og

, får du et overblik over CV’ets sektioner

'! ' betyder, at du skal indtaste oplysninger i denne sektion
'*' betyder, at du skal udfylde feltet
Du kan klikke på 'Hjælp', når du er i gang med at tilføje eller redigere oplysninger
Du kan klikke på knappen 'FORTRYD’, hvis du alligevel ikke vil ændre noget
Du kan kun arbejde med én sektion ad gangen – klik 'FORTRYD' eller 'GEM' for at afslutte
en sektion
Du får en besked, hvis du klikker på en inaktiv knap
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Klik på den grønne knap 'GEM', når du er færdig med din indtastning
Når du har udfyldt og gemt oplysninger, har du senere mulighed for at vælge 'Redigér' for at
redigere, slette eller tilføje nye oplysninger
Du kan slette med et klik på affaldsspanden
Erhvervserfaring
Du skal her indtaste relevante oplysninger om dine
erhvervserfaringer fra de steder, hvor du har arbejdet.
Start med at klikke på knappen 'TILFØJ
ERHVERVSERFARING' og udfyld felterne.
Når du har indtastet 3 bogstaver i 'Stilling', foreslår
Jobnet nogle stillingsbetegnelser, som du kan vælge
ved at klikke på dem.
Hvis du ikke kan bruge forslagene, kan du bare
skrive videre, som du ønsker.
Er du stadig i arbejde, skal du ikke udfylde feltet
'Til'.
Til sidst klikker du på den grønne knap 'GEM'.

Hvis du har arbejdet mere end ét sted, eller har haft mere end én jobfunktion, klikker du igen på
knappen 'TILFØJ ERHVERVSERFARING', udfylder felterne og klikker på den grønne knap
'GEM'.
Dette gentager du, indtil du har indtastet al din relevante erhvervserfaring.

OBS
Har du ingen erhvervserfaring, skal du klikke i feltet
til venstre for teksten 'Jeg har ingen erhvervserfaring'
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Uddannelser, kurser og certificeringer
Nu skal du beskrive din relevante uddannelse.
Start med at klikke på knappen 'TILFØJ
UDDANNELSE/KURSUS/CERTIFICERING'
Vælg ’Uddannelse’ og udfyld felterne.
Du skal skrive navnet på den uddannelse, du
har gennemført eller er i gang med samt
uddannelsesstedet.
Klik på 'Uddannelsesniveau' og vælg derefter
det niveau, der svarer til din uddannelse.

For nogle uddannelsesniveauer, fx 'Erhvervsuddannelser' skal du også vælge en retning, som
eksempelvis kan være 'Transport'.
Kan du ikke finde lige præcis det niveau, der passer til din uddannelse, så vælger du dét, der minder
mest om det. Du kan præcisere det i beskrivelsen.
Er du stadig i gang med uddannelsen, behøver du ikke udfylde feltet 'Til'.
Beskrivelsen kan du udfylde, hvis du vil uddybe, hvad uddannelsen mere præcist indeholder.
Til sidst klikker du på den grønne knap 'GEM'.
Hvis du har flere relevante uddannelser, så klik igen på knappen 'TILFØJ UDDANNELSE /
KURSUS / CERTIFICERING' ', udfyld felterne med næste uddannelse og klik igen på den grønne
knap 'GEM'.
Hvis du vil registrere et kursus, klikker du på ’Kursus’, udfylder felterne og klikker på den grønne
knap 'GEM'.
Hvis du vil registrere en certificering, klikker du på ’Certificering’, udfylder felterne og klikker på
den grønne knap 'GEM'.
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Kvalifikationer
Her kan du tilføje alle de relevante faglige og
arbejdsmæssige kvalifikationer, som du har fra din
uddannelse eller din erhvervserfaring.
Start med at klikke på knappen 'TILFØJ
KVALIFIKATIONER'.
Du har nu mulighed for at tilføje nye
kvalifikationer på 3 måder.
Du kan vælge mellem fane

og

.

Du kan altid se dine valg øverst under Faglige
kvalifikationer.
Du kan springe mellem fanerne, men husk at de
valgte kvalifikationer ikke er gemt, før du har
klikket på den grønne knap 'GEM'.
I Fanen 'Skriv kvalifikationer' kan du søge efter kvalifikationer ved at indtaste mindst 3
bogstaver på en kvalifikation. Jobnet foreslår automatisk kvalifikationer, der indeholder de
indtastede bogstaver.
Du kan nu vælge fra disse forslag eller fortsætte med at skrive – listen ændres,
efterhånden som du skriver.
Når du har valgt et forslag, skal du klikke på knappen 'TILFØJ'. Kvalifikationen er nu
tilføjet på din liste over faglige kvalifikationer.
Forsæt med at skrive kvalifikationer eller vælg en af de andre faner.
Klik på den grønne knap 'GEM', når du er færdig med at tilføje kvalifikationer.
Fanen 'Forslag' viser forslag ud fra de stillingsbetegnelser, som du har registreret i 'Jeg søger
job som' og 'Erhvervserfaring', og du kan frit vælge dem, som du synes passer på dig.
Der vises højest 8 forslag ad gangen. Du kan bladre ved at klikke på 'Se flere forslag '.
Klik på de relevante forslag, der nu tilføjes på din liste over faglige kvalifikationer.
Forsæt med at vælge blandt de foreslåede kvalifikationer eller vælg en af de andre faner.
Klik på den grønne knap 'GEM', når du er færdig med at tilføje kvalifikationer.
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I Fanen 'Vælg blandt alle' kan du finde
kvalifikationer ud fra erhvervsområder. Klik på det
erhvervsområde, der er relevant for dig. Under hvert
underområde ses kvalifikationer, som du kan vælge
imellem.
Til sidst får du vist en stillingbetegnelse under det
enkelte område, fx Tavlemontør. Derefter klikker du på
en kvalifikation, som så tilføjes på din liste over faglige
kvalifikationer.
Fortsæt med at vælge de kvalifikationer, der svarer til,
hvad du kan
Du kan se de trin, du har valgt her

Du kan også klikke på trinene i

, fx på 'Elektro-, kabel- og tovarbejde' for at gå tilbage og fortage

nye valg inden for det valgte område.
Hvis du klikker på ikonet til venstre

, starter du forfra på fanen 'Vælg blandt alle'.

Fortsæt med at vælge kvalifikationer til du har valgt alle dem, som svarer til det, du kan.
Når du er færdig, klikker du på den grønne knap 'GEM'.

Kørekort
Du kan udfylde afsnittet omkring kørekort, hvis det er
relevant for dig.
Klik på 'Redigér', og du kan nu markere, hvilken type
kørekort, du har, og om du eventuelt vil bruge din egen
bil i jobbet.
Hvis du fører musen henover køretøjet, vises en tekst med
køretøjstypen.
Når du er færdig, klikker du på den grønne knap 'GEM'.
Hvis du senere vil tilføje flere kørekorttyper, skal du
klikke på 'Redigér' igen.
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Sprog
Når du klikker på 'Redigér', kan du angive, hvilke
sprog du kan.
Du kan markere ud for hvert enkelt sprog, om du er
begynder, let øvet, øvet, rutineret og flydende.
Det gør du ved at klikke i feltet.
Hvis du kan sprog ud over de viste, kan du selv tilføje
sproget ved at skrive det i feltet ud for knappen
'TILFØJ'.
Når du får vist forslag til sprog, tilføjes det ved at
klikke på det ønskede forslag.
Når du er færdig, klikker du på den grønne knap
'GEM'.
Hvis du kan arbejde med danske tegnsprog, registrerer
du dette ved at klikke på linket ’Tilføj danske
tegnsprog’ og udfylder det på samme måde som ved
øvrige sprog.
Anden erfaring
Under 'Anden erfaring' kan du skrive alle de
andre relevante erfaringer, som du har med dig.
Anden erfaring kan fx være, at du har været i
udlandet, på højskole, været værnepligtig, haft
frivilligt arbejde eller foreningsarbejde.
Du skal tilføje 'Anden erfaring' for hver af de
forskellige ting, du har lavet.
Når du er færdig, klikker du på den grønne knap
'GEM'.

8

Faglig profil
Her har du mulighed for at sætte ord på, hvilken slags person du er som kollega og medarbejder.
Fokus i den faglige profil skal være på dig som
medarbejder, så arbejdsgiveren kan forestille sig,
hvad du kan bidrage med, og hvordan du passer
ind i virksomheden.
Når du er færdig, klikker du på den grønne knap
'GEM'.
Du kan altid gå tilbage og redigere i din faglige
profil senere, hvis du vil tilføje eller ændre noget.

Webside
Du kan her linke til en anden webside, fx til dit
CV på Linkedin.
Det er kun muligt at linke til én webside.

Kontaktinformationer
Her kan du se dine personlige oplysninger.
Husk det er vigtigt, at telefonnummer og emailadresse fremgår af dit CV, så en arbejdsgiver
let kan komme i kontakt med dig.
Hvis du klikker på ’Redigér’, kan du skjule nogle
oplysninger for arbejdsgivere.
Du får også mulighed for at klikke på 'Gå til
personlige oplysninger', hvor du kan indtaste eller
ændre telefonnummer og e-mailadresse.
Når du er færdig med at redigere, klikker du på den grønne knap 'GEM'.
OBS
Er du modtager af ledighedsydelse, skal din e-mailadresse være udfyldt.
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Se dit CV
Når du klikker på linket ’Vis, udskriv eller eksportér mit CV’, kan du se dit færdige CV, som
arbejdsgivere ser det.
Her kan du også udskrive dit CV og gemme det som dokument eller PDF.
Hvis du vil arbejde videre med dit CV, så klik på linket 'Ret mit CV'.
Status på dit CV
Hvis du er meldt ledig eller er fleksjobvisiteret, skal du have et søgbart CV. Dit CV får derfor
automatisk status 'søgbart', når det er færdigt. Du kan så ikke ændre status på dit CV.
Hvis det ikke kræves, at du har et søgbart CV, kan du selv gøre dit CV søgbart ved at klikke på
'Skift status' øverst til højre på dit CV.
Når dit CV er søgbart, kan arbejdsgivere finde dit CV.
Dit CV vil blive gjort ’ikke søgbart’, hvis du ikke logger på Jobnet mindst en gang hver 12. uge.

Historik
På 'Min side' i menuen til venstre kan du vælge 'Min historik'.
Her finder du en oversigt over dine handlinger på Jobnet. Under punktet 'Tidligere CV-søgbarhed'
viser vi bl.a., hvor mange gange dit CV er blevet læst af arbejdsgivere, og hvornår dit CV har været
eller ikke været søgbart for arbejdsgivere.
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