
CV OG SØKNAD PÅ 1-2-3
Karrieresenteret ved UiO



• Helheten av din kompetanse

• Sånn skriver du en topp CV

• Triksene bak en god søknad.

Hovedmål: 
Gi dere oppskriften og motivere 
til å skaffe innhold!

I dag: 



Spill kortene dine riktig

CV= Hva + fortid 

• Kontaktopplysninger
• Utdanning
• Arbeidserfaring (relevant)
• Kurs
• Verv
• Språk
• Gode referanser
• Nøkkelkvalifikasjoner?
• IT kompetanse?
• Interesser?
• Bilde?

Søknad= Hvorfor+ framtid 

• Motivasjon
• Personlige egenskaper
• Bidragsmomenter
• Argumenter – Hva er dine kunnskaper og 

ferdigheter?



Andre 
ferdigheter

Resultater

Fag-
kunnskaper

Ferdigheter 
knyttet til 
studiene

Motivasjon

Personlige
egenskaper

Helheten av din kompetanse

Hva får du fakta-
kunnskaper om?

Hva vil du bidra til?
Hva driver deg?

Hvem er du?
Hva kjennetegner 
deg?

Hva slags 
arbeidsmetoder lærer du? 

Fra jobb, verv,
student-
engasjementer,
fritid etc. 

Har du gode resultater 
fra noe? 
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CV- Hva skal fremheves? 







HVORFOR VÆRE PÅ 
LINKEDIN?

1. Nåtidens visittkort

2. Oppdatert CV

3. Du gjør deg søkbar

4. Rekrutterere er der

5. Jobbannonser

6. Bedriftsprofiler

7. Nettverksbygging

8. Faglig påfyll

9. Google

10. Vi har kurs!
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Søknad- Hva skal fremheves? 



Hvordan skrive en god søknad?

En god søknad er:

• skreddersydd  - til stillingen/virksomheten

• framtidsrettet  - viser hva du kan bidra med 

• en argumentasjon - ikke CV i prosaform – Med påstander! 

Søknaden

Viser matchen og 
er ”en fortelling 
om deg i denne 
stillingen”

Ditt bidragArbeidsgiverens 
behov

Kommuniserer hvordan din kompetanse og 
motivasjon er relevant



Om formidling av 
motivasjon

• Fra at du vil til hvorfor/hvordan du vil

• Hva drives du av – hva vil du bidra til

• Gjensidig fordel – hvordan kommer 

motivasjonen din arbeidsgiver til gode

• Motivasjon for oppgaver, roller, 

utfordringer, virksomhet, bransje





• Kjenn deg selv og din kompetanse

• CV= fortid (gode beskrivelser av 
utdanning og erfaring)

• Søknad= fremtid (hva kan du bidra 
med?) 

Tiltak: 
Kurs, veiledning om 
kompetansekartlegging og CV 
/søknadssjekk 

Kort oppsummering:



Karrieresenteret sine 
tjenester

• CV- og søknadssjekk

• Intervjuforberedelse 

• Karriereveiledning

• Karriereuka ved UiO

• …og andre arrangementer

BOOK TIME PÅ NETT! 


