
Digitalt Kursus: CV, ansøgning og samtale

Det får du ud af kurset
Målsætningen med dette kursus er at din opdaterede LinkedIn profil skal kunne give dig mere 

opmærksomhed, få flere kaffesamtaler/jobsamtaler og hjælpe dig med at komme tættere på dit næste 

job.

Kursus

Udbytte

I kurset fra Indsats får du et forløb, hvor du kan 

arbejde med dit CV, ansøgning og få gode råd 

til din næste jobsamtale. Derudover vil der blive 

fokuseret på, at give dig et stærkt mindset og 

gøre dig så attraktiv som muligt for din næste 

arbejdsgiver. På forløbet vil du få en masse 

gode værktøjer, som du kan benytte nu og 

fremover i din jobsøgning. Indsats sørger for i 

samarbejde med dig, at give dig de bedste 

forudsætning så du kan finde et job som passer 

bedst til dig og dine drømme.

Værktøjer til, at blive den bedste udgave af dig selv

Værktøjer til CV, ansøgning og vejledning til din jobsamtale

Fokus på dine ressourcer og kompetencer

Lære hvordan du udnytter dit netværk på den bedste måde

www.candeno.com

http://www.candeno.com


Opbygning og emneoversigt: CV, ansøgning og  
samtale
Kurset er online og er bygget op i ti moduler med videoer og hjemmeopgaver, som du kan markere 

som fuldført, når du er færdig med et modul. Du kan under hele forløbet se eller gense modulerne. 

Der er i dette forløb 9 er undervisningsvideoer og det 10. modul er en online afslutning, som står 

under modulet, hvor der ligeledes findes en opgave til dagens møde. Bemærk dette er Teams møder 

på bestemte tidspunkter som du skal møde op til.

Digitalt kursus hos Candeno i samarbejde med indsats.

Moduler

Modul 1 - Intro CV og ansøgning Video

Modul 2 - Synlighed og netværk Video

Modul 3 - Fokus på dine ressourcer Video

Modul 4 - CV Video

Modul 5 - CV værktøjer Video

Modul 6 - Ansøgning Video

Modul 7 - Kontakt til virksomhederne Video

Modul 8 - Opfølgning Video

Modul 9 - Samtalen Video

Modul 10 - Opsamling og afslutning Video

www.candeno.com

http://www.candeno.com

