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10 tips til den perfekte jobansøgning 

Denne e-bog er henvendt til dig, som er ledig og har et ønske om at kickstarte din karriere og 
komme tilbage på arbejdsmarkedet. E-bogen er ligeledes henvendt til dig, som er kørt fast i 
dit nuværende job og ønsker nye udfordringer i dit arbejdsliv. I e-bogen kan du læse 10 
skarpe tips til jobansøgning, hvor du kan blive klogere på, hvordan du kan sælge dig selv og 
dine kvalifikationer på bedst mulig vis. Ligeledes vil du blive præsenteret for en nyttig liste 
over de 10 bedste jobportaler.  
 
Ønsker du at blive kaldt til jobsamtale til dit drømmejob, så vil en god jobansøgning være 
afgørende. Der findes ikke et facit for, hvordan man skriver den perfekte jobansøgning. Din 
opgave er at skrive en jobansøgning, som giver et retvisende billede af dig og dine evner. En 
jobansøgning bør være personlig og bør ikke være skrevet ud fra en skabelon. Hvordan man 
skriver den bedste jobansøgning afhænger af, hvilke virksomheder man kontakter, og hvilken 
branche der er tale om. Dog er der en række tips, som man bør følge, uanset hvilket job man 
søger, og uanset hvilke virksomheder man henvendelse sig til. Vil du øge din chancer for at 
blive kaldt til jobsamtale, så kan du med fordel følge vores mange tips til at skrive den 
perfekte jobansøgning. 
 

1. Din motivation for at søge jobbet 
 
Når du skal skrive en jobansøgning er det vigtigt, at du først og fremmest lægger vægt på din 
motivation for at søge jobbet. Du skal kunne redegøre for, hvorfor jobbet lyder interessant for 
dig og ikke mindst, hvad du kan bidrage med i virksomheden. På forhånd bør du skabe dig et 
omfattende kendskab til virksomheden. Den store udfordring er at vise, at der er et tydeligt 
match mellem dig og det pågældende job. Du kan med fordel komme med en række konkrete 
og positive årsager til, at du har valgt at søge jobbet.  
 
Din motivation bør allerede komme til udtryk i starten af jobansøgningen, hvor du skal skabe 
opmærksomhed hos læseren og vise, at du har en motivation ud over det sædvanlige. Hvis din 
eneste motivation for at søge jobbet handler om det økonomiske aspekt, så vil dine chancer 
for at få jobbet være meget små. Det er altså vigtigt at din motivation ikke blot handler om, at 
du vil tjene penge. Din motivation til at søge jobbet skal i højere grad handle om dine ønsker 
og interesserer i at yde en indsats og skabe resultater, såfremt du får jobbet. Du øger dine 
chancer for at komme i betragtning til jobbet, hvis du viser, at du har en interesse for 
virksomheden og dens aktiviteter.  
 

2. Hvad kan du tilbyde? – Dine kvalifikationer 
 
Det helt centrale i din jobansøgning bør være, hvad du kan tilbyde. I denne del af 
jobansøgningen er det først og fremmest  vigtigt, at du viser en forståelse for, hvad 
virksomheden har brug for. Du bør derfor have sat dig grundigt ind i stillingsopslaget, så du 
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har en helt klar idé om, hvilken medarbejder virksomheder rent faktisk er på udkig efter. I et 
stillingsopslag er der typisk opstillet en lang række krav, som man forventer en kommende 
medarbejder opfylder. Når du læser en jobstillingsannonce, skal du være grundig med at læse 
de pågældende krav.  
 

 
 
Du skal tilmed sørge for at dine kompetencer matcher virksomhedens krav. Du skal altså ikke 
blot nøjes med at redegøre for, hvad du generelt kan tilbyde, men mere konkret redegøre for, 
hvad du kan byde ind med hos virksomheden. I den anledning er det naturligvis også vigtigt, 
at du er ærlig omkring, hvilke kvalifikationer du har, og evt. hvilke kvalifikationer du ikke 
besidder.  
 
Det er klart, at du bør lægge mest vægt på, hvilke kvalifikationer du rent faktisk har. Dog er 
ærlighed og selverkendelse også vigtig i en jobansøgning, hvilket bl.a. bør komme til udtryk i 
sine kvalifikationer. Du skal helt konkret svare på, hvad der gør dig kvalificeret til jobbet, og 
hvorfor virksomheden bør vælge netop dig til jobbet. Ydermere bør du skrive, hvilke tidligere 
uddannelser, jobs og projekter, som har givet dig de kvalifikationer, som du kan bidrage med.  
 
Det er et faktum, at kvalifikationer er noget af det der bliver vægtet højest, når 
virksomhederne skal finde kvalificerede medarbejdere.  
 
Det er vigtigt at vide, at der findes forskellige former for kvalifikationer. Nedenfor får du et 
kort overblik over de kvalifikationer / egenskaber, som du skal have med i din jobansøgning 
 

 Dine personlige egenskaber (f.eks. åbenhed, venlighed, sympatisk m.fl.) 
 Dine almene kvalifikationer (f.eks. evnen til at skrive, læse og regne og tale flere 

sprog) 
 Dine faglige kvalifikationer (f.eks. uddannelse, kurser, tidligere jobs m.fl.) 
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Der er ingen tvivl om, at de faglige kvalifikationer er de absolut vigtigste i en jobansøgning. 
Dog skal du også huske at inddrage de personlige egenskaber, da den rette medarbejder også 
skal have de rette personlige kvalifikationer. 
 

3. Brug dit netværk 
 
Selvom en jobansøgning skal være personlig, er det ikke ensbetydende med, at man ikke kan 
få hjælp af sit netværk. Der kan være rigtig mange fordele ved at bruge sit netværk, når man 
vil søge et nyt job.  Netværk kan både bestå af venner og bekendte og venner, ligesom det kan 
være nuværende og tidligere kollegaer. Allerede når du skal til at skrive din jobansøgning, kan 
du bruge dit netværk. Man kan med fordel få venner, familie eller kollager til at læse ens 
jobansøgning igennem, inden man sender den til den pågældende virksomhed.  Selvom du 
føler, at du har fået det hele med i jobansøgningen kan det være, at dit netværk har forskellige 
idéer og input til, hvordan du kan gøre jobansøgningen mere levende og skarp.  
 

 
 
Hvis du ikke er særlig dygtig til at skrive, kan du bede en i dit netværk om hjælp til skrivning 
af jobansøgningen. Det er dog vigtigt, at jobansøgningen har et personligt præg, uanset om du 
skriver den selv eller får en anden til det. Hvis du skriver jobansøgningen selv, kan du med 
fordel få en eller flere fra dit netværk til at læse den igennem for stave- og grammatikfejl. 
Virksomhederne vil få et negativt førstehåndsindtryk af dig, hvis du afleverer en jobansøgning 
fyldt med stave- og grammatikfejl. 
 
Du kan dog også bruge dit netværk efter, at du har skrevet din jobansøgning. Er der f.eks. en 
fra dit netværk, som arbejder på den ønskede arbejdsplads, så vil en anbefaling være guld 
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værd. Det vil ligeledes være fordelagtigt at bruge sit netværk, når du skal undersøge 
forskellige jobmuligheder. Alt i alt kan et netværk være afgørende for, om du kan få det job, 
som du drømmer om.  
 
 

 

4. Skab struktur og brug tid på layout 
 
Selvom det ikke er en skoleaflevering du skal skrive, så har struktur og layout alligevel en stor 
betydning. Når modtageren åbner din jobansøgning, lægger han / hun først og fremmest 
mærke til strukturen. Derfor skal du sørge for at vælge et godt og overskueligt layout. De 
fleste arbejdsgivere foretrækker en jobansøgning med en længde på 1-2 sider – hverken 
kortere eller længere. Når du skal skrive din jobansøgning, skal du være kortfattet og som 
hovedregel holde dig under 2 sider. 
 

 
 
 
En god opbygning til en jobansøgning kan se sådan her ud: 
 
1. Manchet 
- Hvilket job søger du, og hvor har du set jobannoncen? 
 
2. Motivation 
- Hvad er din motivation for at søge det pågældende job? Hvorfor synes du, at jobbet virker 
interessant? 
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3. Kvalifikationer 
- Hvilke kvalifikationer har du? Husk at inddrag både personlige-, almene- og faglige 
kvalifikationer 
 
4. Afslutning / afrunding 
- Til sidst kan du komme med en kort begrundelse for, hvorfor netop du er den perfekte til 
jobbet. I den forbindelse bør du også skrive dine kontaktoplysninger. Det vil være relevant at 
notere både e-mail og mobilnummer, så virksomheden kan kontakte dig, hvis det bliver 
relevant. 
 
Når du skrive din jobansøgning, bør du holde dig til korte, præcise sætninger, hvor du hele 
tiden sørger for at være konkret omkring det du skriver. Jo mere konkret og interessant du 
skriver, desto nemmere har du ved at bevare modtagerens / arbejdsgiverens opmærksomhed. 
Du skal desuden huske at lave rigeligt med afsnit, så det bliver mere overskueligt at læse. 
Korrekt brug af kommaer og punktummer er desuden afgørende for, om din jobansøgning er 
overskuelig og letlæselig. 
 
Selvom det ikke er det vigtigste i en jobansøgning, så kan en god skrifttype og en tilpas 
skriftstørrelse også have indflydelse på strukturen og layoutet. Vælg en letlæselig skrifttype 
og en skriftstørrelse, som hverken er for stor eller for lille. Skriver du din jobansøgning i 
Microsoft Word, så kan du med fordel vælge en af de mest gængse skrifttyper såsom Times 
New Roman eller Cambria. Skriftstørrelsen bør være omkring 12-14.  
 

5. Skriv en ny jobansøgning for hver stilling 
 
Det kan være fristende at springe over hvor gærdet er lavest ved at finde en liste over aktuelle 
jobannoncer og sende en standard jobansøgning til samtlige arbejdsgivere på listen. Det er 
dog ikke nogen særlig god idé, og man bør så vidt muligt holde sig væk fra 
standardansøgninger. Er der tale om en populær jobstilling, så er der rigtig mange, der sender 
en jobansøgning til arbejdsgiveren.  
 
I den forbindelse er det vigtigt, at du skiller dig ud fra mængden og sørger for at skrive en 
jobansøgning, som gør indtryk på arbejdsgiveren. Danske virksomheder modtager rigtigt 
mange jobansøgninger i disse tider, hvor der er rift om de ledige jobs på arbejdsmarkedet. 
Afleverer du en standardjobansøgning, så kan du være 99 % sikker på, at du bliver valgt fra.  
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Virksomheder sætter pris på en personlig ansøgning, hvor det fremgår tydeligt, at du skriver 
direkte til den pågældende virksomhed. Det vil tolkes negativt, hvis din jobansøgning er alt for 
generel og ikke tager udgangspunkt i, hvilken værdi du kan tilbyde den enkelte virksomhed. 
Her er det igen en fordel, hvis du har gjort dit research ordentligt og har skabt et godt 
kendskab til virksomheden. En jobansøgning bliver mere personlig, hvis du viser, at du 
kender til virksomheden og evt. har fulgt den i flere år.  
 

6. Særligt om uopfordrede ansøgninger 
 
Søger du en uopfordret stilling, er der ingen række ting, du skal være opmærksom på. Der 
ligger en større udfordring ved at sende en uopfordret jobansøgning, da du ikke er klar over, 
hvad den pågældende jobstilling indebærer, og hvad virksomheden i øvrigt forventer af dig. 
Igen er det afgørende, at du formår at overbevise virksomheden om, hvad du kan udrette, og 
hvilken værdi du kan tilføre virksomheden. Det handler i høj grad om at sælge sig selv, når 
man sender en jobansøgning, og det gælder ikke mindst uopfordrede jobansøgninger.  
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Når du skal sende en uopfordret jobansøgning, skal du først og fremmest overveje, hvilken 
model du vil anvende. Der findes helt overordnet to modeller, som kaldes henholdsvis 
riffelmetoden og haglgeværmetoden. Nedenfor bliver du kort introduceret for de to metoder: 
 
Riffelmetoden: Denne metode bærer præg af, at du retter dig mod en specifik virksomhed og 
/ eller specifik jobstilling. Denne metode er uden tvivl den mest tidskrævende, men det er til 
gengæld også den mest effektive metode. Succesraten er langt højere ved riffelmetoden 
sammenlignet med haglgeværmetoden, så det kan godt betale sig at bruge lidt ekstra tid på at 
skrive sin jobansøgning. Det er ligeledes den metode, som vi vil anbefale dig, hvis du vil sikre 
dig den størst mulige chance for at få dit drømmejob.  
 
Haglgeværmetoden: Som du måske allerede har regnet ud, så handler haglgeværmetoden 
om, at man enten henvender sig til forskellige typer virksomheder og / eller forskellige 
stillinger. Den store fordel ved denne metode er, at den er langt mindre tidskrævende end 
riffelmetoden. Til gengæld er den ikke sikker særlig effektiv, og der er generelt en større 
risiko for at modtage afslag. 
 

7. Sørg for at have styr på dine bilag 
  

 Når du skal skrive en jobansøgning er det ligeledes 
vigtigt, at du har styr på dine bilag. Der er som 
udgangspunkt ingen grund til at vedhæfte flere bilag, 
end virksomheden beder om i jobopslaget.  
 
Såfremt du ønsker at vedhæfte flere bilag, end 
virksomheden har bedt om, så skal du være sikker 
på, at de er relevante. Vedhæfter du en masse bilag 
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uden relevans, så vil det ikke nødvendigvis blive tolket positivt hos modtageren.  
 
Modsat kan du også risikere at blive fravalgt, hvis du ikke husker at vedhæfte de påkrævede 
bilag. Det er ikke usandsynligt at virksomheder skriver følgende i jobopslag: ”vedhæft kun 
relevante bilag” eller ”send kun ansøgning + CV”. I forhold til bilag kan det anbefales at 
konvertere alle filer til PDF-filer, så man er sikker på at bevare sit layout. 
 
Det er mest almindeligt at sende følgende bilag med en jobansøgning: 
 

 CV 
 Eksamenspapirer  
 Anbefalinger 

 
Du går aldrig helt galt i byen ved at hæfte overstående bilag. Dog er det vigtigt, at du er 
opmærksom på virksomhedens krav, hvis de f.eks. ikke ønsker at modtage eksamenspapirer. 
Størstedelen af de danske virksomheder ønsker blot, at man vedhæfter et CV. Der er derfor 
ingen grund til at vedhæfte alverdens bilag, da det blot vil skabe mere forvirring, end det vil 
gavne. Når du skriver din jobansøgning, bør du være flittig med at referere til dine bilag. 
Skriver du f.eks. i din jobansøgning, at du har erfaring med arbejde hos en anden virksomhed, 
så kan du referere til den udtalelse, du har fået fra virksomheden. 
 

8. Gør din jobansøgning kreativ og unik 
 
Søger du et eftertragtet job er det helt centralt, at du gør jobansøgningen både kreativ og unik. 
Hvis virksomheden modtager 100 jobansøgninger, men kun skal bruge 1 ny medarbejder, så 
er det altafgørende, at du skiller dig ud fra mængden. Søger du f.eks. et job indenfor tv- og 
radiobranchen, så kunne det være relevant at sende en jobansøgning i form af en lyd- eller 
videofilm. På den måde har du mulighed for at vise dine kreative evner. En ting er at skrive, at 
man har en lang række evner og kvalifikationer, men en anden ting er at vise, at man rent 
faktisk har de påståede kvalifikationer. Såfremt det lykkedes dig at overbevise modtageren 
om dine kvalifikationer, vil du kunne øge dine chancer for at blive valgt til jobbet.  
 

www.billigakasseguide.dk


  www.billigakasseguide.dk 
 

 

 
 
Ligeledes vil du kunne vise dine kreative evner, hvis du f.eks. søger et job i et reklame- eller 
marketingbureau. Muligheder er mange, og du kan f.eks. designe og udforme en brochure 
eller kundepræsentation, hvor du tager udgangspunkt i den pågældende virksomhed. Her er 
der igen mulighed for at gøre jobansøgningen personlig, og du formår at vække interesse hos 
modtageren. Det er ikke nødvendigvis alle jobstillinger, som kræver at man er kreativ, men 
som udgangspunkt er det en fordel at lave en kreativ og unik jobansøgning.  
 
Det kræver selvfølgelig, at du sætter lidt mere tid af til den enkelte jobansøgning, men det kan 
vise sig at være en rigtig god investering. Det handler i alt sin enkelthed om at tænke ud af 
boksen og byde på noget nyt og anderledes. Du skal tænke på, at store danske virksomheder 
modtager rigtig mange opfordrede- såvel som uopfordrede ansøgninger. Der sættes ikke 
særligt lang tid af til at læse hver enkelt ansøgning, så det er vigtigt, at du fanger modtagerens 
interesse allerede fra starten. Selvom modtageren højst sandsynligt modtager mange andre 
jobansøgninger, så er der en god chance for at netop din ansøgning vil blive husket, hvis du er 
unik og kreativ. 
 

9. Skriv fremadrettet  
 
Danskere er tilbøjelige til at være meget fokuseret på, hvad de har udrettet i fortiden med 
hensyn til jobs, kurser, uddannelse osv. osv. Dog bør en jobansøgning så vidt muligt handle 
om fremtiden fremfor fortiden. Du skal naturligvis nævne dine uddannelses- og 
arbejdsmæssige erfaringer, men det bør ikke være det, der fylder mest i din ansøgning. Din 
fortid bør fremgå af dit vedhæftede CV, så du ikke behøves at bruge særlig mange linjer på det 
i selve jobansøgningen. 
 

www.billigakasseguide.dk


  www.billigakasseguide.dk 
 

 

Det kan virke svært at skrive om fremtiden, men det vil ikke desto mindre være 
anbefalelsesværdigt at gøre i en jobansøgning. Hvis du vil gøre din jobansøgning relevant for 
modtageren, bør du lægge vægt på, hvordan du fremadrettet ønsker at bidrage til at 
virksomheden vil klare sig godt. Der er mange fordele ved at skrive om fremtiden i sin 
jobansøgning. Det giver en gylden mulighed for at skrive om noget, som ikke allerede fremgår 
af dit CV. Det viser desuden modtageren, at du ikke blot lever i nuet, men også har planer for 
fremtiden.  
 

10. Sørg for at alle de praktiske ting er i orden 
 
Når du har skrevet din jobansøgning, bør du printe den ud og læse den grundigt igennem. Når 
du læser din jobansøgning igennem, skal du hele tiden fokusere på, om du kunne have skrevet 
det på en mere interessant måde. Ligeledes bør du være opmærksom på, om der er nogle 
stave-, grammatik- eller faktuelle fejl. Hvis du er sjusket med din jobansøgning, vil 
modtageren / virksomheden tolke det som om, at du også er sjusket med dit arbejde. En god, 
velskreven jobansøgning er derfor nødvendig, hvis du vil skabe et godt førstehåndsindtryk. 
 

 
 
I forhold til de praktiske ting skal du også sikre dig, at du har vedhæftet de nødvendige bilag. 
Du kan med fordel læse stillingsopslaget igennem yderligere 1-2 gange for at være sikker på, 
at der ikke er noget, du har glemt at nævne. Sørg desuden for at gøre dine kontaktoplysninger 
tydelige, så du gør det nemmere for modtageren. Har du stirret dig blind på din egen 
jobansøgning, kan du overveje at få din kæreste, ven eller en helt tredje person til at læse den 
igennem. Er du medlem af en a-kasse og / eller fagforening, er der ligeledes her mulighed for, 
at de kan være behjælpelige med skrivning og rettelse af din jobansøgning.  
 
Derudover er der diverse formalia, som du også skal have styr på. Her skal du bl.a. sørge for at 
overholde ansøgningsfristen, huske dato og ikke mindst huske at angive den rette modtager. 
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Hvis du skriver jobansøgninger til flere virksomheder, bør du dobbelttjekke, at du har angivet 
den rigtige virksomhed. Hvis du er uopmærksom og angiver den forkerte virksomhed, vil du 
højst sandsynligt allerede blive meldt fra med det samme. Husk desuden lige margener, 
relevante underoverskrifter og andet, der kan gøre jobansøgningen nemmere at overskue for 
modtageren. 
 

 Ret stave- og grammatikfejl 
 Tjek op på faktuelle oplysninger 
 Sørg for at overholde alle modtagerens krav (bilag m.v.) 
 Dobbelttjek at du har angivet det rigtige firmanavn 
 Husk lige margener, underoverskrifter m.v. 
 
 

Oversigt: De 10 bedste jobportaler 
 
Der findes rigtig mange jobportaler i Danmark, men det er langt fra alle, som er lige nyttige. 
Der er desuden forskel på, om jobportalerne koster penge, eller om det er gratis. I vores 
oversigt bliver du udelukkende præsenteret for jobportaler, som du kan anvende kvit og frit. 
Som jobsøgende er det typisk ganske gratis at være medlem, mens virksomheder betaler for 
at lægge jobannoncer op på siderne. Nedenfor bliver du præsenteret for de bedste og største 
jobportaler i Danmark 
 
Jobindex.dk – Jobindex har en stor oversigt over ledige jobs i Danmark. På hjemmesiden 
bliver der hvert år udsendt tusindvis af jobtilbud. Jobindex er i øjeblikket Danmarks største 
jobmarked med over 20.000 jobannoncer, 450.000 besøgende om måneden og 200.000 CV’er. 
Jobindex er en privatbørsnoteret virksomhed, som har eksisteret siden 1996. Det er gratis at 
være medlem af Jobindex, og man kan enten logge ind pr. e-mail, Facebook eller Google Plus. 
 
Ofir.dk – Ofir er en af Danmarks ældste jobportaler, som har været kendt som jobformidler 
siden 1978. Idéen bag Ofir.dk var, at det skulle være nemt for jobsøgende at finde frem til de 
ledige job på det danske arbejdsmarked. Jobportalen har udviklet en meget unik og præcis 
søgefunktion, hvor jobsøgende kan være sikre på kun at blive præsenteret for de mest 
relevante jobstillinger. Ofir har desuden en stor joboversigt, hvor du kan finde ledige jobs 
indenfor det ønskede arbejdsområde. Portalen tager hensyn til både jobsøgende og 
virksomheder. Som jobsøgende bliver du hjulpet med at finde drømmejobbet indenfor det 
ønskede område, mens virksomheder får muligheden for at finde den helt rette medarbejder 
til den ledige stilling. 
 
Jobbank.dk – Jobbank er også kendt som Akademikernes jobbank. Her er der tale om en lidt 
mere specialiseret jobbank, som bekendt henvender sig til akademikere. Jobbank.dk har valgt 
at dele siden op, hvor der er en database for henholdsvis nyuddannede og erfarne, ligesom 
der er andre karriereforslag såsom job i udlandet. På hjemmesiden bliver der linket til diverse 
jobbanker hos Aalborg Universitet, Københavns Universitet og samt jobbank for 
nyuddannede og studerende. Dog vil det ikke være relevant for alle at anvende denne 
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jobportal. Det er Danmarks mest elitære jobportal, som hovedsageligt er henvendt til 
højtuddannede. Opretter man en jobagent på siden, vil man få tilsendt forslag omkring jobslag 
via e-mail. 
 
Stepstone.dk – StepStone er en af landets største rekrutteringsløsninger og karriereservice, 
hvor hovedfokusset er at skabe det helt rette match mellem rekrutterende virksomheder og 
kvalificerede kandidater. Jobportalen er en del af Jobindex Media og er derfor en kendt 
jobportal med mange tusinde besøgende månedligt. StepStone Danmark er desuden en del af 
The Network, hvor der arbejdes med online rekruttering i 132 lande. Det vil derfor også være 
oplagt at bruge StepStone, hvis du har ambitioner om at finde et job i udlandet. Det kunne 
meget vel være starten på din udlandskarriere, hvis du finder dit drømmejob i et spændende 
land. 
 
DK-jobs.dk  – DK-Jobs er en privatejet jobportal, hvor SATS er ejeren. Jobportalen 
samarbejder med en række andre jobportaler, hvor hjemmesiden er målrettet specifikke 
jobtyper og brancher. Der er tale om henholdsvis vikarjob, IT-job, salgsjob, studiejob, 
freelance og tandplejejob. Har du tanker om at arbejde indenfor en eller flere af de nævnte 
jobtyper, så kan du med fordel anvende DK-jobs, når du skal søge efter et nyt job. Jobportalen 
er gratis for jobsøgende såvel som virksomheder, hvilket har gjort det til en meget populær 
løsning. I øjeblikket er der 2.455 virksomheder og 32.000 jobsøgende oprettet på 
hjemmesiden. Når du skal søge efter arbejde, skal du vælge både jobkategori og amt.  
 
Jobfisk.dk – Jobfisk er en portal, hvor du hurtigt og nemt kan skabe dig et overblik over 
jobdatabaser, fagdatabaser og rekrutteringsbureauer. Som ledig kan man ikke blot søge efter 
et job, men også om en lang række kurser for ledige med en varighed på 6 uger. Der er 
samtidig tale om en informationsside, hvor du kan finde en masse relevante guides, artikler og 
nyheder, som kan gøre det nemmere for dig at finde drømmejobbet eller skrive den bedste 
jobansøgning.  
 
Top1000.dk – Top1000 er en lidt anderledes jobportal, hvor man har samlet Danmarks 1000 
største virksomheder. I søgefunktionen kan du enten søge efter stilling, virksomhed eller 
branche. Du kan f.eks. søge efter A.P. Møller Mærsk, hvorefter du vil blive præsenteret for 
deres aktuelle jobannoncer. Dermed vil du hurtigt og nemt kunne finde ledige stillinger i 
netop den virksomhed eller branche, du ønsker at arbejde inden for. På siden er der både 
præsenteret private- og offentlige virksomheder. Jobportalen kan bruges af både aktive- og 
passive jobsøgende. 
 
Job-i-staten.dk – Job-i-staten er en jobportal, du skal kende til, hvis du søger et job inden for 
det offentlige. Hjemmesiden henvender sig nemlig udelukkende til jobsøgende, som har 
interesse i at få et offentligt job, hvor staten er arbejdsgiver. Denne jobportal ejes og drives af 
Moderniseringsstyrelsen, som har ansvar for over 160.000 jobs i den offentlige sektor. Du kan 
med fordel oprette en jobagent, hvor du indtaster oplysninger omkring dit drømmejob og 
dine ambitioner. Herefter vil du løbende blive orienteret omkring nye jobstillinger pr. e-mail, 
som vil kunne være interessant for dig på baggrund af dine oplysninger.  
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Careerjet.dk – Careerjet er ligeledes en jobportal, du bør kende til, hvis du søger et nyt job. 
Der er tale om en decideret søgemaskine, som kortlægger kortannoncer fra diverse 
rekrutteringsfirmaer, firma-hjemmesider m.v. Den besøgende bliver henvist til den originale 
jobannonce, hvor der kan læses yderligere info og krav til de enkelte stillingsannoncer. 
Careerjet.dk har en rigtig praktiske søgefunktion, hvor du blot skal udfylde jobtitel, nøgleord 
eller firmanavn samt by, region eller land. Herefter vil du blive præsenteret for de mest 
relevante jobstillinger på baggrund af din individuelle søgning.  
 
Jobnet.dk – Jobnet er ejet af Arbejdsmarkedsstyrelsen og er en jobportal langt de fleste 
danskere kender til. Jobnet.dk er henvendt til alle jobsøgende og arbejdsgivere i hele landet. 
På hjemmesiden finder du en omfattende jobbank og CV-bank, hvor du kan finde et nyt job. 
Jobnet er en af landets største jobportaler med over 2 millioner besøgende om måneden. 
Deres service er ganske gratis, og man opretter sig via NemID. 
 
 

Tak for din opmærksomhed 
 
Endnu engang vil vi gerne takke dig for at downloade denne e-bog. Vi ønsker dig held og lykke 
med at skrive den perfekte jobansøgning og håber, at det lykkedes dig at få dit drømmejob. 
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