
Resultatorientering
Du ska skriva ditt cv resultatorienterat. Det innebär att du ska visa vad du ut-
vecklad för egenskaper hos dig själv och/eller vad du utvecklat för värde i din 
organisation.

Ett resultat innebär någon slags leverans, en lösning på ett problem  eller ett 
tillgodogörande av ett behov. När du skriver om din tidigare anställning ska 
det göras utifrån ett resultatorienterat perspektiv.

Misstag
Tyvärr glömmer alltför många att visa  upp sina individuella och professionella 
framsteg. De nöjer sig med att berätta var de arbetat och under vilken period 
detta varit. De kan i och för sig beskriva vad de gjort, men glömmer bort att 
visa upp vilka värde de skapat. 

Vad ska du beskriva ..
När du utvecklat dina individuella egenskaper och färdigheter, fått en ökad 
kunskap, erhållit ett större  nätverk eller att du fått större och bredare  erfaren-
heter inom något relevanta område.

Exempel
Beroende på var du arbetat och vad du arbetat med finns ju massvis  med oli-
ka arbetsuppgifter att berätta om. Här nedan har jag visat upp ett fåtal. Be-
rätta kort om vilka värde som skapats om du t ex har,

‣ Löst ett relevant problem  
‣ Utvecklat och implementerat en idé

‣ Byggt något som genererar ett värde
‣ Förverkligat dina mål

‣ Blivit mer produktiv och sparat  tid 
‣ Dokumenterade ledaregenskaper

‣ Ökat företagets omsättning
‣ Skaffat fler nyckelkunder

‣ Minskat företagets kostnader
‣ Stärkt företagets varumärke

‣ Förbättrat företagets kundvård 
‣ Ökat kundstocken med x nya kunder

‣ Sparat x kr genom någon speciell aktivitet 
‣ Skapat mervärde

‣ Identifierat och åtgärdat kostnader 
‣ Implementerat ett visst system

‣ Implementerat en viss process 
‣ Utvecklat personalen inom något specifikt

‣ Etablerat ett framgångsrikt dotterbolag
‣ Varit ansvarig för en lyckad reklamkampanj

Resultatorienterat, sid 1  [1]
vad du uppnått som individ eller för en organisationen www.biz4you.se

Chris Hansson ©
créateur des entrepreneurs www.biz4you.se

http://www.biz4you.se
http://www.biz4you.se

