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Når man søger job, er det vigtigt at have et godt CV. Men hvad vil det sige? Hvilke krav er der til, hvordan
CV'et skal se ud? Hvordan bliver det læst af de personaleansvarlige? Og hvordan kan man bruge internettet i

forhold til at skrive og formidle et CV? Vejen til et godt CV tager udgangspunkt i netop de spørgsmål.
Forfatterne beskriver en måde at gribe CV-skrivningen an på trin for trin, og gennem en række eksempler

behandler de mange af de spørgsmål, som typisk dukker op, når man skal skrive et CV. Bogen henvender sig
især til studerende og nyuddannede med videregående uddannelser. Tine W. Jensen er cand.mag. i

litteraturhistorie og informationsvidenskab. Ansat på Aarhus Universitet, hvor hun underviser i skriftlig
formidling. Underviser også i forskellige sammenhænge i formidling på internettet. Charlotte Albrechtsen er
cand.mag. i litteraturhistorie og etnografi og ph.d.-studerende ved Center for Virksomhedskommunikation på
Handelshøjskolen i Århus. Jacob Buris Andersen er mag.art. i litteraturhistorie. Ansat på Aarhus Universitet

og Handelshøjskolen i Århus, hvor han underviser i skriftlig formidling.
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Når man søger job, er det vigtigt at have et godt CV. Men hvad vil
det sige? Hvilke krav er der til, hvordan CV'et skal se ud? Hvordan
bliver det læst af de personaleansvarlige? Og hvordan kan man bruge
internettet i forhold til at skrive og formidle et CV? Vejen til et godt
CV tager udgangspunkt i netop de spørgsmål. Forfatterne beskriver
en måde at gribe CV-skrivningen an på trin for trin, og gennem en
række eksempler behandler de mange af de spørgsmål, som typisk
dukker op, når man skal skrive et CV. Bogen henvender sig især til
studerende og nyuddannede med videregående uddannelser. Tine W.
Jensen er cand.mag. i litteraturhistorie og informationsvidenskab.

Ansat på Aarhus Universitet, hvor hun underviser i skriftlig
formidling. Underviser også i forskellige sammenhænge i formidling
på internettet. Charlotte Albrechtsen er cand.mag. i litteraturhistorie

og etnografi og ph.d.-studerende ved Center for
Virksomhedskommunikation på Handelshøjskolen i Århus. Jacob
Buris Andersen er mag.art. i litteraturhistorie. Ansat på Aarhus
Universitet og Handelshøjskolen i Århus, hvor han underviser i

skriftlig formidling.
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