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Förnamn Efternamn 
 

PROFIL 
▪ Sammanfatta kortfattat dina främsta kompetenser, erfarenheter 

och personliga egenskaper. 
 
 
 

MÅLSÄTTNING 
▪ Beskriva dina mål och visioner i yrkeslivet. Vad du vill uppnå 

generellt och specifikt. 
 

ARBETSLIVSERFARENHET 
Startdatum  –  Slutdatum 
Titel 
Arbetsgivare 
Ort 

Beskriv vilka dina arbetsuppgifter och ansvarsområden var. Beskriv vad du  uppnått och 
utvecklat i tjänsten, både resultatmässigt och personligen. Anpassa och ta med det som är 
viktigast för den tjänsten du söker. Beskrivningen ska vara kort och kan vara i  meningar eller i 
punktform. Cv´t ska vara i kronologisk ordning med det senaste jobbet överst. 
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utvecklat i tjänsten, både resultatmässigt och personligen. Anpassa och ta med det som är 
viktigast för den tjänsten du söker. Beskrivningen ska vara kort och kan vara i  meningar eller i 
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Startdatum  –  Slutdatum 
Titel 
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UTBILDNING 
Startdatum  –  Slutdatum 
Namn på utbildning, inklusive inriktning om det finns 
Namn på skola, ort 

Beskriv kortfattat utbildningsinnehållet, det som är relevant för tjänsten du  söker. Om 
utbildningen lett till en examen så ta med det.  
 
Startdatum  –  Slutdatum 
Namn på utbildning, inklusive inriktning om det finns 
Namn på skola, ort 

Beskriv kortfattat utbildningsinnehållet, det som är relevant för tjänsten du  söker. Om 
utbildningen lett till en examen så ta med det.  
 

IT  KOMPETENSER 
▪ Tala om vilka mjukvaror, programmeringsspråk, sociala medier 

och dylikt som du behärskar bra och eventuellt nivån på en 
skala. 

 

SPRÅK  KOMPETENSER 
▪ Skriv in alla språkkunskaper inklusive nivå i tal och skrift. 

 

ÖVRIGA  KOMPETENSER 
▪ Finns körkort, skriv in vilka typer. 
▪ Övriga kompetenser  läggs in här. 
▪ Finns inget av detta ta bort denna punkt. 

 

FÖRTROENDEUPPDRAG & ÖVRIGA  MERITER 
▪ Om sådana finns, t ex ideella uppdrag i organisationer. 

Finns inga sådana ta bort denna punkt.  
 

REFERENSER 
Referenser lämnas på begäran. 
 
 

mailto:namn@namn.com

