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CV-MALL
SKAPA ETT GRATISKONTO PÅ canva.com
Under "Create a design" -> "Resume" hittar du sedan
många gratismallar för att göra ett CV.
Kolla så att du väljer en mall som är gratis och inte en
som är märkt med "pro" då den kräver att du har ett
betalkonto.

CV:t ska innehålla:
FOTO
UTBILDNING
ARBETSLIVSERFARENHETER
KORT PRESENTATION
KONTAKTUPPGIFTER
REFERENSER
SPRÅK / KÖRKORT

http://www.canva.com/


EXEMPEL

INTE SÅ BRA

Saknar foto
Olika typsnitt
Ej konsekvent i hur datum skrivs
Stavfel
Layouten gör den svårläst
Inga referenser



EXEMPEL

INTE HELLER SÅ BRA

Saknar kontaktuppgifter
Fotot hoptryckt
Feltabbat
Profiltext som känns lite copy + paste
En vanlig mall som inte sticker ut på något sätt



EXEMPEL SNYGGA & FUNGERANDE 



FOTO

Fokus på ansiktet och blicken mot kameran.

Bra kvalitet är ett måste. Idag funkar det fint med

kameran som finns på mobilen. 

Se gärna glad ut.

I CV-mallarna finns det olika format på boxarna för foto. Ibland har jag

expanderat bilderna i den enkla appen Snapseed, ibland har jag behövt

jobba i Photoshop. Enklare bildredigering går att göra i canva.

Du laddar upp fotot under "uploads" och drar in det på CV:t.

UNDERSKATTA INTE ETT BRA FOTO



KONTAKTUPPGIFTER

Mail och telefonnummer är det som behövs och det går

inte att korrekturläsa för många gånger. 

Positivt med en mailadress som överensstämmer med

personens namn och inte är för lång eller konstig.

LinkedIn är bra att ha med om det är en profil som har

relevant och uppdaterat innehåll.

LÄNKA MAIL & LinkedIn



REFERENSER

Förutom ett snyggt och aktuellt CV har vi sett vilken betydelse

det har med bra referenser. 

Viktigt att referensen från en arbetsplats går att koppla till en

arbetslivserfarenhet som finns med på CV:t.

Skriv ut namn, titel, arbetsplats och kontaktuppgifter.  

Ring och stäm av:

Är personerna aktuella och relevanta? 

Är de medvetna om att de är referenser?

Bäst är referenser som hör till arbetslivet eller vid

genomgången yrkesutbildning, en lärare i ett ämne av vikt för

yrket. I andra hand fungerar det med familjehem och/eller

stödpersoner. 

Kolla och korrekturläs!

KONTAKTA REFERENSERNA



Senast överst är en klassisk regel för CV. 

Ibland väger utbildningen tyngre än arbetslivserfarenhet,

andra gånger är det tvärtom. Det kan handla om

individen, men det ser också olika ut beroende på vilken

bransch.

Med dagens många olika aktörer inom vuxenutbildningen

kan det vara värt att ta reda på och skriva ut vilka kurser

som ingick i den specifika utbildningen. 

Beskriv gärna arbetsuppgifterna i några enkla meningar

eller i punktform.

UTBILDNINGAR
&

ARBETSLIVSERFARENHET

VÄRDERA VILKET SOM ÄR VIKTIGAST



KORT
PRESENTATION

Koppla presentationen till vilken typ av arbete 

personen söker:

Praktisk

Teknisk

Gillar fysiskt arbete

Intresserad av människor

Tycker om service

Bra att skriva om personen är öppen för att flytta

Glöm inte att få med något om fritid, intressen, 

framtidsdrömmar eller annat som ger en känsla 

av människan.

NÅGRA ENKLA MENINGAR - 
INGET PERSONLIGT BREV



SPARA NER

DU SPARAR NER CV:t SOM EN "PDF STANDARD"

alternativt "PDF FOR PRINT" beroende på vilken

kvalitet som behövs.

CV:t finns kvar under "Your projects" på din

inloggade profil i canva. På så vis kan du enkelt

gå tillbaka och redigera, lägga till eller ändra

uppgifterna och spara ner som PDF på nytt.

Spara ner några olika varianter med eller utan

titel om personen söker arbeten inom flera olika

branscher.



Variationsmöjligheterna är oändliga!

Du kan tex ändra typsnitt, flytta runt

boxar, anpassa och ändra färger, klistra

in grafiska symboler och lägga in

bakgrunder.

Har du frågor som handlar om att göra

CV i gratisversionen på canva.com?

Skicka ett mail till mig:

kajsa.aronsson@arbetskraftsformedlinge

n.se

Jag jobbar endast en dag / vecka med

det här projektet, så det kan ta lite tid

innan jag svarar.

/KAJSA

Lycka till!
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