	
  

My Dream Now
- att skriva ett CV
Ett CV är ett sätt att ge en sammanfattning av din utbildning, erfarenheter och
kunskaper. Till skillnad från ett personligt brev där det är meningen att du ska skriva mer
ingående om dig själv, ska du i ditt CV helst skriva översiktligt vilket du kan göra
genom att använda underrubriker.
Följande saker/underrubriker är bra att inkludera i ett CV:
Kontaktuppgifter
Målsättning
Personliga egenskaper
Erfarenhet
Utbildning
Språkkunskaper
Datorkunskaper
Övrigt/intressen
Referenser
Det kan ibland vara svårt att veta vad man ska skriva under rubriken ‘erfarenhet’ när man
inte har så mycket erfarenhet från arbetslivet. Men kom då ihåg att du kan skriva om dina
praotillfällen, om vilka uppgifter du hade där och vad du lärde dig från dem. Här kan du
också nämna vilka uppgifter du har hemma eller om du brukar hjälpa dina grannar med
diverse saker. Under rubriken ‘övrigt/intressen’ kan du exempelvis nämna dina
intressen utanför skolan så att arbetsgivaren kan få en bättre bild av dig, och kanske
tycker du om att läsa/spela basket/skriva låtar?
Lycka till!

	
  

CV
Elevina Elevinsson
Fredriksdalsgatan 188B
412 65 Bandhagen
073-000 00 00, elevinsson@email.com

Målsättning
Bli lärare i svenska och engelska.

Erfarenheter
Prao, förskola
HT 2016
Gjorde en dagsprao som jag ordnat själv på en förskola när vi hade studiedag i skolan.

Barnvakt
VT 2014 –
Sitter barnvakt åt min lillasyster ca en gång i månaden och har gjort det i ungefär två år. Jag sitter även barnvakt åt
grannens barn några gånger.

Utbildning
Bäckahagens skola, Bandhagen
Grundskola, årskurs 8

Språk
Svenska: modersmål
Engelska: förstår enklarare samtal och texter

Datorkunskaper och sociala medier
Microsoft Office Word och Powerpoint, Facebook, Snapchat, Instagram, Periscope

Referenser
Lämnas på förfrågan.

	
  

Förnamn Efternamn
Krukmakaregatan 56
311 31 Falkenberg
073 – 000 00 00 / förnamn.efternamn@email.com

Personliga egenskaper
Stresstålig och effektiv, omtänksam och har lätt för att prata med nya människor.

Erfarenheter
Fotbollstränare
juni - juli 2015
Tränade knattelag i två veckor under sommaren tillsammans med andra ungdomstränare. Här
lärde jag mig att planera olika aktiviteter och att samarbeta med andra mot gemensamma mål.

Utbildning
Fittjaskolan, Botkyrka
Grundskola, årskurs 9

Språkkunskaper
Arabiska: modersmål; Svenska: flytande; Engelska: grundläggande kunskaper

Datorkunskaper
PC och Apple Mac
Microsoft Office Word och PowerPoint

Intressen
Jag tycker om att dansa och har uppträtt flera gånger med min dansgrupp. Jag tycker även om
att laga mat, träffa vänner, umgås med familjen.

Referenser
Lämnas på begäran.

	
  

My Dream Now
- att skriva ett personligt brev
Meningen med ett personligt brev är att du ska få möjligheten att berätta om dig själv och dina
erfarenheter, dina mål och vad som lockar dig till den arbetsplats som du söker jobb hos, det
vill säga sådant som inte får plats i CV:et. Som ung är det ibland svårt att skriva CV då du inte har
hunnit få så mycket arbetslivserfarenhet, och just därför är ditt personliga brev ett utmärkt
tillfälle för dig att visa dina andra egenskaper som du gärna vill framhäva.
Nedan följer några frågor som är bra att fundera över och inspireras av innan du påbörjar
skrivandet av ditt personliga brev:
Vad ska jag ha för rubrik för att fånga arbetsgivarens uppmärksamhet?
Hur fick jag veta om den (lediga) tjänsten?
Hur är jag som person och vilka egenskaper kan vara värdefulla för jobbet?
Vad har jag för erfarenheter som kan vara bra att nämna?
Varför vill jag jobba just här och vad vet jag om företaget?
Hur kan jag tänkas bidra med till arbetsplatsen?
Vad har jag för förväntningar av jobbet och vad har jag för målsättningar?
Vad hoppas jag kunna lära mig av den här arbetsplatsen?
Om jag skickar in en spontanansökan, när kan jag tidigast börja jobba?

Tänk på att ett personligt brev, liksom ett CV, behöver uppdateras då och då. Anledningen
kan vara att du har fått fler erfarenheter från det tidigare jobbet och du planerar att söka ett nytt,
eller att du helt enkelt söker jobb inom en helt annan bransch. Med andra ord, det är viktigt att
anpassa det personliga brevet till den tjänst du söker. Det är också bra om du försöker skriva
kortfattat och håller dig till max en A4-sida så att det är lätt för arbetsgivaren att läsa igenom.
Lycka till!

	
  
[Förnamn Efternamn]
[Adress]
[Telefonnummer]
[E-mejl]
Stockholm 16 maj 2016
Personligt brev
Som person är jag positiv och ansvarstagande, dessutom tycker jag om att träffa nya
människor. Jag tycker att ert företag verkar vara intressant och roligt så när jag läste annonsen
för den lediga tjänsten ‘cafébiträde’ på er hemsida bestämde jag mig för att söka jobbet
direkt. Jag tror mina egenskaper är en tillgång för ert företag och för era kunder. Det skulle
också vara en bra möjlighet för mig att lära mig om hur det är att jobba på café då jag planerar
att starta ett eget i framtiden.
Förutom att jag är duktig och snabb på att städa, duka och packa upp varor så har jag
erfarenhet från prao på ett café förra terminen. Där lärde jag mig mer om hur det är att jobba
som cafébiträde, hur man hjälper kunder för att ge dem en bra upplevelse och hur man
samarbetar med personalen för att allt ska gå så smidigt som möjligt.
Just nu går jag i årskurs 8 på [skola] men när jag inte är i skolan så brukar jag spela fotboll med
mina kompisar och hjälpa till hemma med att laga mat, diska och städa. Jag pratar även flytande
arabiska och har grundläggande kunskaper i engelska, så jag kan hjälpa fler kunder som inte
pratar svenska. Om ni behöver någon som är duktig på sociala medier såsom Facebook och
Instagram så kan jag också hjälpa till.
Hoppas att ni tycker att det låter intressant och att jag får chansen att komma på intervju hos er!
Med vänlig hälsning,
Namn Efternamn

	
  
Förnamn och Efternamn:
Adress:
Telefonnummer:
E-mejl:
Stockholm ___ ______2016
Personligt brev
Jag som person är ________________________________________________
____________________________________________________________

Jag tycker om att _________________________________________________
____________________________________________________________
Jag söker jobb på ert företag för att _____________________________________
____________________________________________________________
Jag är bra på ____________________________________________________
____________________________________________________________
Jag skulle göra ett bra jobb hos er för ____________________________________
____________________________________________________________
Just nu går jag i årskurs ______________________________________________
____________________________________________________________
Tidigare har jag __________________________________________________
____________________________________________________________

Med vänlig hälsning, ______________________________________________

