
 

  

Faglig profil 
 

En kort intro som fortæller noget om din faglige indstilling til jobbet, 

din personlighed og natur på jobbet, som matcher stillingsopslagets 

forventninger. En kort intro som fortæller noget om din faglige indstil-

ling til jobbet, din personlighed og natur på jobbet, som matcher stil-

lingsopslagets forventninger. En kort intro som fortæller noget… 
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Seneste relaterede jobfunktion 
 

Jobfunktion 

2000 - 2001 En kort beskrivelse som konkretiserer hvad 

du lavede, hvad du lærte og hvad der motiverede dig. Indholdet skal 

have relevans i forhold til den søgte stilling. En kort beskrivelse som 

konkretiserer hvad du lavede, hvad du lærte og hvad der motiverede 

dig. Indholdet skal have relevans i forhold til den… 
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Erhvervserfaring 
 

Arbejdstitel // Arbejdssted 
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Øvrige forudsætninger 
 

Fritidsinteresser Fysisk træning Beskrivelse af fritidsinteressen 

 Læser psykologi Beskrivelse af fritidsinteressen 

 Læser team udvikling Beskrivelse af fritidsinteressen 

 

Civil status Gift 1 barn på 3 år 

  

Fødselsdato 17 08 1986 

 

Bil Egen bil til job B, BE, C 

 

 

 


