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Hvordan skrive
en god CV



Hva skriver jeg under  
hvert punkt?
 
Personlige opplysninger innebærer navn, adresse, fødselsdato, 
e-post og telefonnummer. Hvis CVen er mer enn én side bør navnet 
gjentas på hver side. 

Du kan gi noen stikkord om hva utdanningen og de ulike fagene dine  
innebærer. Nevn gjerne masteroppgave dersom den er relevant for 
jobben. 

Under arbeidserfaring skriver du type stilling, arbeidsoppgaver og  
ansvarsområder. Ta med deltidsjobber og sommerjobber. 

Annen erfaring som verv og arbeid i frivillige organisasjoner kan gi 
vel så god erfaring som en vanlig jobb. 

Kjennskap til dataverktøy er relevant i de fleste jobber. Oppgi hvilke  
programmer du behersker, som for eksempel Office-pakken eller  
Photoshop.

Språkkunnskap er viktig. Angi hvilke språk du kan og hvilket nivå du  
ligger på, skriftlig og muntlig. Vanlig: godt – meget godt – flytende.

Referanser 
Referanser er personer som kan si noe om hvordan du har fungert i  
tidligere stillinger eller i en annen profesjonell sammenheng. Bruk 
tidligere arbeidsgivere, kollegaer, veiledere eller folk du har jobbet 
med i organisasjoner. 

Du bør ha minst to referanser, av dem minst én tidligere leder eller 
annen overordnet. 

Husk å spørre på forhånd om du kan oppgi vedkommende som din
referanse. I CVen må du oppgi navn, tittel og kontaktinfo. 

Du kan også skrive at referanser oppgis på forespørsel – særlig hvis 
du er nyutdannet og søker flere jobber.

En god CV skal:  

• Være maks to sider
• Være oversiktlig og lettlest
• Være omvendt kronologisk; det nyeste først

Tilpass CVen til den jobben du søker. En CV er et dynamisk  
dokument hvor du kan velge hva du vil fokusere på. 

Utdyp gjerne de ulike punktene med et par linjer i stikkordsform. 
Slik bidrar du til at arbeidsgiver har et bedre utgangspunkt for å 
forstå hva de ulike erfaringene og utdanningen din innebærer.

Ved siden av søknaden er CVen ditt viktigste verktøy i  
jobbsøkerprosessen.

CVen skal gi arbeidsgiver et godt bilde av hvem du er og hva du har 
gjort. Den skal kunne stå på egne bein uten en søknad som følge. 

Husk at hva den sier er viktigere enn hvordan den ser ut!

Vi kan hjelpe deg med CVen
Ønsker du at noen ser gjennom CVen og søknaden din og gir deg  
tilbakemelding før du sender den?

Hver ukedag mellom kl. 13:00–14:00 er en veileder tilgjengelig på 
Drop-in hos Råd & Karriere. Her trenger du ingen timeavtale.

Velkommen innom!

Råd & Karriere


