Er dit CV klædt på til konkurrencen om samtalen?
Hvordan kommer man igennem nåleøjet og kommer til samtalen? Det handler blandt andet om
at have et CV, som skiller sig positivt fra de måske 200 andre ansøgere i bunken.
Kan dit CV bestå nedenstående test?
1) Jeg kommer oftest til samtale på baggrund af mit CV
2) Mit CV afspejler den type jobs, jeg går efter
3) Mit CV er målrettet den type virksomheder, jeg gerne vil ansættes i
4) Mit CV beskriver mine kompetencer, så også ikke-specialister kan forstå det
5) Mit CV giver et godt billede af de opgaver, jeg har løst
6) Jeg reviderer jævnligt mit CV
7) Mit CV giver et godt billede af mig som person
8) Jeg er fuldt ud tilfreds med mit CV - det kan nok ikke blive bedre!
Hvis du kan svare ja til de fleste af ovenstående spørgsmål, så er du sikkert godt på vej til dit
drømmejob.
Hvis du svarer nej til flere af spørgsmålene, så bør du overveje at arbejde noget mere med dit
CV.
Få hjælp til at optimere dit CV
Processen for CV-optimering er således:
•

Hvis du ønsker at få optimeret dit CV, mailer du CV'et (som en Word fil) til

info@teglkamp.dk
•
•
•
•
•

En karriererådgiver læser dit CV igennem
Din karriererådgiver kontakter dig og træffer aftale om et tidspunkt, hvor I kan gennemgå
CV'et.
Under samtalen med din karriererådgiver afdækkes dine ønsker til job, dine
spidskompetencer og andet, der er relevant i forhold til at optimere dit CV.
Din karriererådgiver giver dig en række forslag til optimering af dit CV.
Der aftales eventuelt et nyt telefonmøde

Pris
Prisen for CV optimering er
1.200 kr. inkl. moms for privat betalende og
1.500 kr. ekskl. moms for virksomheder.
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