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Jeg kan nemt få job igennem 
venner og sociale medier

Har du gjort dig overvejelser:

• Hvilket job ønsker jeg

• Hvad kan jeg tilbyde min nye arbejdsplads

• Udvikler jeg mig i tråd med min karriereplan



• ”Jeg vil gerne vurderes på MINE kompetencer og faglighed 
– Ikke på at de kender min far og bror”

• ”Da jeg sad og skrev mit CV blev jeg bevidst om mine 
spidskompetencer – både personlig og faglig”

• ”Jeg havde salgstalen klar til ansættelsessamtalen”

• ”Jeg kan søge specifikt på den produktionstype, som er  
indenfor mine kompetencer”

• ” Jeg opdagede andre job udenfor primære landbruget, som 
var interessant for mig”

Hvorfor lave et CV og bruge en 
jobportal?



1. Hvad er et CV? 
Curriculum Vitae betyder livsløbebane, og formålet med det er 
at præsentere alle dine erfaringer kort og præcist -
Erhvervserfaringer, din uddannelse, dine studiejob, dine kurser, 
personlige interesser osv.

2. Du skal fange modtagerens interesse

3. CV´et skal matche dine jobønsker

4. Du skal ikke oversælge – og heller ikke 
undersælge

5. Modtageren skal danne sig et billede af dig

6. Sammenlign med, at du skal købe en bil

Dit CV er din salgsannonce



Sigende 

overskrift

Blikfang
Positiv 

ordvalg

Fortæl så 

modtager får et 

”billede”

Ekstraudstyr 

”Value for 

money”

Ærlig – ikke 

oversælge



1. Lav en god overskrift

Det er det første, arbejdsgiveren ser – og den, der får ham til at klikke ind 
på netop dit CV.

2. Søg specifikt

Lad være med at søge for bredt! Søg dit drømmejob - så fremstår du 
målrettet for arbejdsgiveren.

3. Skriv om dine kompetencer

Giv arbejdsgiveren et billede af, hvad du kan – både personligt og fagligt.

4. Skriv om din uddannelse

Notér dine uddannelser samt relevante kurser, certificeringer m.v.

5. Skriv om dine erfaringer

Nævn, hvilke produktionstyper du har arbejdet med – og i hvor mange år. 
Beskriv gerne opgaverne kort. Erfaring udenfor landbruget er også være 

relevant.

.

10 gode råd til et fedt CV på 
jobstafet.dk



6. Skriv om dig selv

Fortæl om dig selv - fx interesser, udlandsrejser, familie - så 
arbejdsgiveren får et billede af, hvem du er.

7. Benyt referencer

Skriv gerne referencer i dit CV - tjek dog med din arbejdsgiver, at dette er 
ok!

8. Vælg geografisk område

Vælg det geografiske område, hvor du gerne vil arbejde – så 
arbejdsgiverne ikke kontakter dig forgæves.

9. Læs CV grundigt igennem

Tjek dit CV for evt. stavefejl – og tjek om tlf. og mail er korrekt.

10. Indsæt evt. billede

Et billede personliggør dit CV







Facts om Jobstafet

• Løbende ca. 115 aktive stillingsopslag

• Jobsøgere kan være anonym

• 308.872 unikke brugere de senest 12 mdr..

• 2.053.009 sidevisninger de seneste 12 mdr.

• Oprettelse via facebookprofil

• Tilgå fra mobil og tablet-devices

• Konsulent, salgs- og rådgivningstillinger – også udenfor 

landbrugserhvervet

• Ejet af LandboUngdom



Spørgsmål



Landbrugets største jobportal

www.jobstafet.dk · Tlf: +45 87 40 87 70


