
Til dialogen om CV
Fra 1. januar 2020 er der krav om, at alle ledige borgere skal have et CV. Er du sagsbehandler eller jobkonsulent og arbejder med borgere, der ikke tidligere har haft et 
CV, finder du her inspiration og overblik til dit arbejde. Det gælder forberedelse før mødet, dialogen under mødet og opfølgning efter mødet. For borgeren, der måske 
ikke før har haft et CV, er det af stor betydning, at du formidler gevinsten ved at have et CV, motiverer i processen og følger op på det aftalte. Du skal betragte din dialog 
med borger om CV som en løbende proces, der fortsætter indtil borger er i job.

Under mødet
- Afstem forventninger
- Siden sidst
- Opdatering af CV / snak ud fra CV 
- Nyt fra/om arbejdsmarkedet lokalt 
- Jobmål
- Branchekort
- Aftale til næste samtale.

Dialogen om CV
Derfor søger jeg jobbet
Hvorfor er det, at en særlig bran-
che, en konkret virksomhed eller 
nogle opgavetyper motiverer til at 
søge job? 

Arbejdserfaring
Arbejdsgivere ved godt, at med-
arbejdere bruger mere end formel 
uddannelse i et job. Alle konkrete 
arbejdserfaringer tæller med på 
et CV.

Kvalifikationer
Kvalifikationer giver arbejdsgiver 
et godt billede af, hvad borger har 
af kompetencer i forhold til et job. 
Både formelle, men også ufor-
melle som kvalifikationer fra fritid, 
interesser og hverdagslivet. 

 

Før mødet
- Dagsorden
   • Husk NEM ID 
   • Aktivitet siden sidst
 - Ordninger
 - Tjek borgers CV
   • Er det aftalte opdateret?                     
 - Arbejdsmarkedet
   • Husk at se info fra 
De Regionale Arbejdsmarkedskon-
torer og De Regionale Arbejdsmar-
kedsråd.

Efter mødet
- Tjek borgers CV
   • Er fx praktikerfaring sat 
     ind som kompetence?
   • Skal det gøres søgbart?
   • Er kvalitet ok?
- Tjek ”Min plan”
- Arbejdsmarkedet
   • Tjek input fra borgersamtalen
- Kollegasparring.
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Det kan jeg også
CV kan blive mere personligt med 
livserfaringer, der kan tælle i job. 
Eller ved at vise en kvalifikation, 
som borger er tryg ved at udføre i 
et kommende job. 

Hvad kan hjælpe mig i 
arbejdet?
Brug de positive formuleringer 
til at beskrive forudsætninger for 
et godt match, så arbejdsgiver 
konkret kan tilpasse fx opgaver 
og/eller fysiske rammer. 

Frivilligt arbejde
Arbejdsgivere ser værdi af er-
faringer, engagement og moti-
vation, der stammer fra frivilligt 
arbejde, hvis det er beskrevet 
relevant i et CV.  

 
På Star.dk finder du ark med bl.a. hjælpespørgsmål og tips til CV- 
dialogen. 

3 gode links
10 gode tips fra Flere skal med https://flereskalmed.star.dk/me-
dia/12206/cv-som-dialogvaerktoej-10-gode-raad-til-jobformidlere.pdf
Kollegial sparring https://flereskalmed.star.dk/om-indsatsen/nyheder-
fra-flere-skal-med/ekstra-oejne-paa-borgersamtaler/
Branchepakker https://info.jobnet.dk/jobsøger/kompetence-afkla-
ring-flygtninge/branchepakker

https://www.star.dk/om-styrelsen/organisation-og-strategi/regionale-kontorer/
https://www.star.dk/om-styrelsen/organisation-og-strategi/regionale-kontorer/
https://rar-bm.dk/
https://rar-bm.dk/
https://flereskalmed.star.dk/media/12206/cv-som-dialogvaerktoej-10-gode-raad-til-jobformidlere.pdf
https://flereskalmed.star.dk/media/12206/cv-som-dialogvaerktoej-10-gode-raad-til-jobformidlere.pdf
https://flereskalmed.star.dk/om-indsatsen/nyheder-fra-flere-skal-med/ekstra-oejne-paa-borgersamtaler
https://flereskalmed.star.dk/om-indsatsen/nyheder-fra-flere-skal-med/ekstra-oejne-paa-borgersamtaler
 https://info.jobnet.dk/jobsøger/kompetence-afklaring-flygtninge/branchepakker
 https://info.jobnet.dk/jobsøger/kompetence-afklaring-flygtninge/branchepakker

