
Ett CV är ett strukturerat sätt att dina  lista  dina meriter. Beroende på 
mottagaren kan det kryddas med massor med andra intressanta variabler. Det 
får dock aldrig finnas några tveksamheter och det ska framgå med önskvärd 
tydlighet vad du erbjuder.

Tänk som en entreprenör, 

‣ Var har du arbetat?

‣ Vad har du utvecklat?

‣ Vad kan du?

‣ Vad vill du?

‣ Vilka värden kan du tillföra din nya organisation?

Foto
Din bild ska vara på minst 2-3MB med tydlig skärpa. Ingen suddig partybild 
med röda ögon. Det ska visa dig i en fördelaktig dager och inte ha störande 
bakgrund bakom. Bifoga alltid en ny bild som visar dig idag. Glöm inte att le 
både med munnen och dina ögon.

Bilden ska förstärka dina positiva egenskaper. Du kanske inte  har en bild från 
toppen av Kilimanjaro i Kenya. Men, om du haft det hade den förstärkt din 
drivkraft.

Keynote eller ppt
Du kan göra en snygg presentation i Keynote [mac] eller PowerPoint [pc] med 
snygga bilder, film och ljud.

Internet
Ett annat sätt är att maila in en länk som tar arbetsgivaren till din blogg eller 
personliga webbplats. Den ska vara användarvänlig, serviceminded och tilltal-
ande i både skrift och grafik.

Kontaktytor
Du kan länka till inlägg, reportage, artiklar, Twitter, bloggar, Facebook och 
liknande om de visar upp din bästa sida och förstärker eller bevisar dina goda  
egenskaper, färdigheter, och erfarenheter.

Design
Du vinner enbart med en god och snygg design som är anpassad till tillfället. 
Din design är 40% av budskapet och skapar goda förväntningar hos läsaren. 
Du måste dock följa upp med en strukturerad och mycket bra text.

Kreativitet
Dagens CV handlar inte  mer om tråkiga listor på arbetslivserfarenhet, studier 
och allt annat. Tag med något du är riktigt stolt över som kan bli ett samtals-
ämne under intervjun. Visa din personlighet ..

OBS!
Tänk om din nya arbetsgivare  går ut på  nätet och söker på ditt namn. Vilka 
känslor kommer han/hon få om dig. Se  till att du marknadsförs på ett trevligt, 
kreativt och intressant sätt, annars lär du inte komma på en intervju.
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