
Digitalt Kursus: Video CV hos SEEKNSPEAK

Det får du ud af kurset
Få et video CV for at komme gennem nåleøjet og lande dit nye job. På dette kursus lærer du at sætte fokus 

på de rigtige ting, og du vil til sidst stå med et færdigt Video CV som du kan bruge i din fremtidige jobsøgning.


Kursus

Udbytte

Kurset i VideoCV giver dig de fornødne redskaber til 

at skille dig ud fra mængden og give din fremtidige 

arbejdsgiver et indblik i hvad du kan og vil. Under 

kurset får du input til hvordan du laver et VideoCV 

og står til sidst med dit eget personlige VideoCV. 

For at få det bedste udbytte af kurset er det vigtigt, 

at du efterfølgende bruger dit VideoCV, da det kan 

hjælpe dig i din fremtidige jobsøgning.


Kurset er meget praktisk orienteret og fungerer 

derfor bedst, hvis du samtidig arbejder med at 

forbedre dit VideoCV og bruger de elementer du 

lærer på kurset. Gør du det, er vi sikre på, at du vil 

finde stor glæde og udbytte af kursusforløbet i 

VideoCV.


Få hjælp og vejledning til at kaste dig ud i video CV

Lær at overvinde frygten for at tale ind i kameraet

Få lavpraktiske tips og tricks omkring det tekniske

Få kompetent feedback på dit video CV

Stå tilbage med et færdigt video CV, som passer til netop din profil
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Opbygning og emneoversigt: Video CV hos  
SEEKNSPEAK
Kurset er online og er bygget op i ni 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 moduler. Der er i dette 

forløb en online seance på opstartsdagen, midtvejs og derefter en online afslutning til sidst, som står under 

modulet. Bemærk dette er Teams møder på bestemte tidspunkter som du skal møde op til.


Digitalt kursus hos Candeno i samarbejde med SEEKNSPEAK.

Moduler

Modul 1 -  Hvorfor skal du lave et video CV? Video

Modul 2 - Sådan gør du - tips og tricks Video

Modul 3  - Profil på FaceTheMarket Video

Modul 4 - Udkast til video CV Video

Modul 5 - Feedback session Video

Modul 6 - Rette nuværende CV Video

Modul 7 - Branding på LinkedIn og SoMe Video

Modul 8 - Øvelse Video

Modul 9 - Gennemgang af forløb Video
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