JOBmatch - Vejledning til formular
Du skal skrive så kort, præcist og fængende som muligt om dig selv i formularen. Upload den til JOBmatch på
www.jobcenterskive.dk/jobmatchkandidat

Pkt. 1 og 2 Faglige og personlige kernekomptencer
- Skriv kort de 5 vigtigste, som du vil fremhæve
Udvælg de fem nøgleord, der bedst dækker hhv. dine faglige og personlige kernekompetencer. Tag f.eks. udgangspunkt i
kompetencer, som du fået og brugt i tidligere jobs eller under uddannelse. Vælg de kompetencer, som du forestiller dig, der giver
mest værdi for en kommende arbejdsgiver.

Pkt. 3 Hvorfor skal virksomheden vælge dig
– Skriv max. 20 ord
Lav en kort og præcis beskrivelse. Tag igen udgangspunkt i dine kompetencer – hvordan griber du arbejdsopgaver an, hvordan
skaber din arbejdsstil resultater, hvilke metoder anvender du i opgaveløsningen osv., hvordan kan du skabe værdi for
virksomheden.

Pkt. 4 Hvad motiverer dig – hvad brænder du for
– Skriv max. 20 ord
Brug punktet til at vise, hvad der motiverer dig ved et job. Vis arbejdsgiverne, hvad du særligt brænder for at udrette hos dem.

Pkt. 5 Hvilke arbejdsopgaver kan du varetage
– Skriv max. 20 ord
Beskriv kort hvilke arbejdsopgaver, du kan varetage. Tag gerne udgangspunkt i tidligere jobs eller uddannelse samt eventuelle
andre opgaver, som du kan løse.

Pkt. 6 Har du nogle særlige resultater, som du gerne vil fremhæve
– Skriv max. 20 ord
Hvis du har nogle særlige resultater fra tidligere jobs eller uddannelse, som du gerne vil fremhæve, kan du kort beskrive dem her.

Pkt. 7 Beskriv kort dine fritidsinteresser
– Skriv max. 20 ord
Lav en kort beskrivelse af din fritid. Dine fritidsinteresser giver et fint billede af, hvem du er, og det er med til at give en kommende
arbejdsgiver et overordnet indtryk af dig.

Eksempler på profilbeskrivelser
Herunder finder du eksempler på ”appetitvækkere”/profilbeskrivelser, som måske kan give dig inspiration til udfyldelse af skemaet
😊
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Lærenem og alsidig med interesse for fødevarer eller kemisk produktion
Hej! Mit navn er Jens, og jeg har en B.Sc. og en M.Sc. i biomedicin fra Aalborg Universitet.
Mine kernekompetencer er indenfor:

Foto

• Sundhedsfaglig baggrund
• Kemi
• Databehandling og it
• Kommunikation og formidling

Jeg kan godt lide
at bruge fritiden
på at køre
mountainbike,
læse bøger og
være sammen
med familien.

Jeg er vedholdende, disciplineret, empatisk og har en god dømmekraft, ligesom jeg er god til
at danne og vedligeholde mange relationer.
Jeg er alsidig, lærenem og sætter mig hurtigt ind i nyt stof – både databehandling, jura og
produktion.
Jeg søger job inden for fødevareproduktion, databehandling eller formidling og undervisning i
naturfag.

HR-medarbejder med international karriere
Jeg hedder Jane, og jeg er uddannet med speciale i HR og har uddannelser fra Amsterdam,
New York og Aarhus.
Foto
Mine kernekomptencer er indenfor:
• Talentudvikling
• Rekruttering
• Undervisning
• Coaching
• Systematisk udvidelse af netværket
Jeg er tosproget på hollandsk og engelsk, og er lige påbegyndt dansk A2+ niveau (DU3 modul
3).
Jeg er analytisk, detaljeret og kundeorienteret. Jeg vil gerne være med til at tilføre værdi til
virksomhedens internationale markedsudvikling, og evt. være med til at udvide til det
hollandske marked.
Jeg leder efter et HR-relateret job med opgaver inden for talentudvikling, talentoperationer og
rekruttering.
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I fritiden dyrker
jeg floorball, står
på SUP-board og
nyder lange
gåture med min
familie.

