Tips til at skrive en god jobansøgning
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Har du spørgsmål til stillingen kan det være en god idé at kontakte den person, der er anført i stillingsannoncen inden du skriver din ansøgning. Dette giver dig mulighed for at gøre din ansøgning endnu mere
klar.
Læs stillingsannoncen grundigt før du starter.
Ansøgningen skal være kort og præcis, højst én A4-side.
Husk, at der bør være en sammenhæng mellem din ansøgning og stillingsannoncen. Undlad at gentage
annoncens indhold.
Skriv i jeg-form.
Overskriften på din ansøgning bør være «Ansøgning til stilling som ...»
Angiv hvor du har set jobannoncen.
Ansøgningen skal præsentere dig, dine evner og kvaliﬁkationer samt din motivation for at søge stillingen.
Husk, at du skal give et realistisk billede af dine evner og dine styrker. Ikke overdrive, det vil let blive afsløret
i et interview, vær præcis og ærlig!
Tænk over, hvordan modtageren vil opfatte din ansøgning, vær gerne personlig, men høﬂig og undgå at
blive morsom. Vær professionel.
Hvis du har erfaring inden for ﬂere områder, bør du vælge den erfaring, der er mest hensigtsmæssigt at
informere om i forhold til stillingen.
Du må ikke skrive noget negativt om dine tidligere arbejdsgivere.
Det er vigtigt, at ansøgningen ikke bliver en lang afhandling og opremsning af, hvad du allerede har skrevet i
dit CV.
Afslutningsvis bør det fremgå, hvordan man kan komme i kontakt med dig, både via mail og telefon.
Få gerne andre til at læse korrektur på din ansøgning, før du sender den, så den ikke indeholder stavefejl
og dårligt sprog. Det er vigtigt at ansøgningen er præsenteret på en ordentlig og korrekt måde.
Giv din ansøgning et genkendeligt navn (gerne dit eget), hvis du sender din ansøgning på e-mail.

Prøv at besvare følgende spørgsmål, når du skriver din ansøgning:
•
•
•
•

Hvorfor er min uddannelse og erfaring relevant for denne stilling?
Hvordan giver mine kompetencer merværdi for virksomheden?
Hvorfor er min baggrund relevant, på hvilken måde, og hvilke fordele vil det give arbejdsgiveren?
Hvilke arbejdsmetoder bruger jeg? IT-færdigheder? Hvordan løser jeg mine arbejdsopgaver?
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