
Att söka jobb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När du söker ett jobb behöver du skicka med CV + personligt 

brev. Efter det kommer du förhoppningsvis att bli kallad på 

intervju. Detta häfte berättar om var du kan hitta jobb att söka, 

CV, personligt brev och arbetsintervju. 

 

 

 

 

 



1. Var kan du hitta jobb? 

 

På platsbanken ligger de jobb som Arbetsförmedlingen har. Här nedan kan ni läsa 

mer: 

https://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Hitta-jobb/Sa-fungerar-Pl

atsbanken.html 

https://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Hitta-jobb.html 

 

De flesta kommuner har också lediga jobb på sin hemsida. I Uddevalla kan du gå in 

på: 

https://www.uddevalla.se/naringsliv-och-arbete/arbetsmarknad-/lediga-jobb-i-ud

devalla-kommun.html 

 

Du kan också ta hjälp av dina kontakter. Fråga vänner och familj om de har några 

kontakter eller tips. Gå gärna och presentera dig och lämna ditt CV direkt hos 

arbetsgivare där du är intresserad av att jobba. Var aktiv! 

https://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Hitta-jobb/Inspiration-i-jo

bbsokandet/Har-hittar-du-jobben.html 
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2. Att skriva en CV  

 

CV är en förkortning av curriculum vitae som är latin och betyder levnadsteckning. 

Det betyder att du gör en lista över din kunskap och erfarenhet (jobb, skola etc.) 

och personlig information. Du kan skicka samma CV till alla jobb du söker, men du 

kan också anpassa den till jobbet du söker. 

 

En CV ska vara tydlig, lätt att läsa, formell, indelad i rubriker och ha korta 

meningar/satser. Syftet med din CV är att komplettera din jobbansökan 

(personliga brev) och visa vem du är och vad du kan. Fundera på frågorna: 

 

- Vad har jag gjort i mitt liv, vad gör jag nu och vad vill jag göra? 

- Vad är jag bra på och vad tycker jag om att göra? 

- Vem kunde vara bra som referensperson? 

 

Låt alltid någon läsa igenom din CV innan du skickar in den! 

 

Det finns många sätt att skriva en CV på. Du kan hitta tips och exempel på: 

https://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Jobbansokan/Cv---sa-gor-

du.html 

https://www.cv-mallen.se/skriva-cv/allt-om-att-skriva-cv/ 
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Dessa rubriker är bra att ha med i din CV: 

∙ Personuppgifter. Namn, adress, födelsedatum,  

telefonnummer och e-post. 

 

∙ Utbildning. Alla dina studier; t.ex. gymnasiestudier, högskolestudier.  

Skriv plats och tid. Skriv i kronologisk ordning med den senaste överst. 

 

∙ Arbetslivserfarenhet. Skriv upp alla arbeten du har haft och arbetsgivare,  

Skriv när du började och slutade där i kronologisk ordning med det senaste 

överst och du kan beskriva dina arbetsuppgifter kort.  

 

∙ Språkkunskaper. Ange vilka språk du behärskar/kan. Du kan skilja  

på hur bra du läser, skriver, talar och förstår ett språk. 

 

∙ Datakunskaper. Berätta om vilka program du kan använda och hur mycket. 

 

∙ Övrigt. Här kan du skriva in meriter/saker du gjort eller kan, som inte passar 

någon annanstans. T.ex. militärtjänst eller jobbat i en förening. 

 

∙ Intressen. Genom dina intressen kan du visa en del av din  

personlighet/vem du är. 

 

∙ Referenser. Vem känner till hur du arbetar/studerar. Skriv namn på 

personen, titel (t.ex. sjuksköterska) och telefonnummer/mailadress till 

personen och personens anknytning till dig/hur du känner personen (t.ex. 

chef). 

 

 



Exempel på CV: 

Curriculum Vitae 
Namn: Lillemor Hed 

Adress: Trumpetvägen X 

451 XX Uddevalla 

Mobil: 0730–XXXXXX 

E-post: lillemor.hed@uddevalla.se 

Födelsedatum: 691030-XXXX 

 

Utbildning: 

2010-2013 Lärarutbildning, allmänt utbildningsområde (90 p) på Göteborgs  

                       Universitet 

2007-2008 Svenska som andraspråk (60 p) på HTU (Högskolan i Trollhättan och  

                       Uddevalla) 

2003 Litteraturvetenskap (30 p) på HTU  

2002 Journalistprogrammet (60 p) på Göteborgs universitet 

1998-2001 Svenska (90 p), engelska (90 p), juridisk översiktskurs (15 p), 

grundläggande data (7,5 p), media och påverkan (7,5 p) på HTU och Göteborgs 

universitet 

1990-1992 Språklinje och idrottsledarlinjen på Katrinebergs folkhögskola 

1985-87 Barn och ungdomslinjen på vårdskolan i Uddevalla 

 

Anställningar: 

 

2004 - Sfi-lärare på Vuxenutbildningen i Uddevalla 

2014-2016 Lärare i svenska som andraspråk på Korta vägen och för  

                       utbytesstudenter på Högskolan Väst 

  



1994-1997 Städare på Swebus i Uddevalla 

1994 Städare på hotell Carlia i Uddevalla 

1992-1994 Praktik och extrajobb som affärsbiträde på Olles leksaker och Lek- 

                       och presentbutik i Uddevalla 

1992 Sommarjobb som städare i Tanums kommunhus 

1992 Barnskötare på Resö daghem 

1987-1990 Barnsköterska på avdelning 18 på Uddevalla sjukhus 

 

Språkkunskaper: Jag behärskar svenska och engelska väl i både tal och skrift. Jag 

har även läst lite tyska och spanska. 

 

Datakunskaper: Jag har läst grundläggande data (Excel, Word och PowerPoint). 

Jag e-mailar och söker mycket på nätet i mitt jobb som lärare. Jag är examinerad i 

PIM. 

 

Intressen: På fritiden försöker jag umgås så mycket som möjligt med min son född 

-99 och träffar vänner. Jag är intresserad av fotboll och har spelat själv i många år. 

Jag läser och skriver mycket i perioder och tycker också om musik, har spelat lite 

dragspel och gitarr. 

 

Referens:  

Anneli Gustafsson, rektor på sfi.  Mobil: 07……….. 

 

 

 

 

 

 



 

3. Personligt brev 

Du måste skriva ett nytt personligt brev till varje jobb du söker. Ditt personliga 

brev ska göra arbetsgivaren intresserad av dig så att du får komma på intervju. Du 

ska visa att du är rätt person för jobbet och att du verkligen vill jobba där. 

 

En bra ansökan: 

● svarar på det som står i annonsen 

● visar din motivation, att du vill ha just detta jobb 

● visar vad du kan och vill som passar arbetsgivaren/arbetsplatsen 

● är personlig, enkel och tydlig (inte för lång och detaljerad) 

● innehåller relevanta fakta 

● kommer till arbetsgivaren i tid 

 

Låt alltid någon läsa igenom din ansökan innan du skickar in den! 

 

 

Här kan du hitta tips och exempel: 

 

https://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Jobbansokan/Personligt-

brev.html 

https://www.metrojobb.se/artikel/7876-7-enkla-tips-f%C3%B6r-ett-perfekt-perso

nligt-brev 
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Exempel på en jobbannons: 

Receptionister, Hafsten Resort, Hotellreceptionist, Kommun: Uddevalla 
Korta fakta om jobbet Omfattning: Heltid, Varaktighet: 3 - 6 månader, Ingen 

arbetslivserfarenhet krävs, Anställningsform: Tillsvidare- eller tidsbegränsad 

anställning 

Om jobbet 

Hafsten Resort ligger på en halvö 2 mil utanför Uddevalla med härlig utsikt över havet och 
vår fina natur. Resorten erbjuder förutom campingtomter, stugor och restaurang även 
unika upplevelser samt aktiviteter för både vuxna och barn. Hafsten är ett familjeföretag 
och startades 1955. Mycket har hänt sedan det grundades, gå gärna in på www.hafsten.se 
och läs mer.  

Nu söker vi dig som är utåtriktad, social, glad, stresstålig och som gärna vill prova på ett 
arbete med en varierad vardag. Arbetsuppgifterna på Hafsten Resort varierar. Vi söker 
medarbetare i vår reception där vi tar hand om våra kunder som kommer till oss och 
checkar in/ut, bokning på telefon och mail eller har andra frågor. 

Vi har även en restaurang där vi alla hjälps åt med att laga maten och servera. Här får man 
inte vara rädd för att lära sig nya saker! Vårt aktivitetscenter ligger i samma byggnad, så 
även här får du vara med och hjälpa våra gäster. 

Rent och snyggt är något vi jobbar med, så städhandskarna är på varje dag. Detta innebär 
att personalen på Hafsten får en varierad arbetsmiljö som ser olika ut varenda dag. Så 
tycker du om att möta nya utmaningar varje dag och inte är rädd för att lära dig nya saker 
så är det kanske hos oss du ska jobba? 

Kriterier: 

Rökfri personal, Körkort B. Bra om du har datorvana, serverings- och köksvana, 
kund-/gästvana samt kassavana. Ett plus är om du har gått hotell och restaurang eller 
annan turistutbildning. Även erfarenhet från tidigare arbeten. Detta är inget krav men en 
fördel. 

Om anställningen Lön Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön 
Anställningsvillkor 80-100% Arbetsplatsen ligger i kommunen 
Arbetsgivaren Hafsten Resort 
Postadress Hafsten Resort, 45196 UDDEVALLA  Ansök senast 1 maj (om 81 dagar) 
Ansök via mejl till cv@hafsten.se 
___________________________________________________________________ 

http://www.hafsten.se/
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Om du vill söka detta jobb så måste du i ditt personliga brev skriva att du passar 

för jobbet för att du t.ex. är positiv, tål stress och är intresserad av att lära dig nya 

saker. Du måste svara på det arbetsgivaren söker/vill ha i sin annons. Berätta 

också varför du passar, vilka erfarenheter och intressen du har, t.ex. om du tycker 

om att laga mat eller jobbat på restaurang förut. Du måste berätta att inte röker 

och att du har körkort, eftersom det är krav. Till sist måste du skicka in din 

ansökan innan 1 maj via mejl. 

 
Exempel på ett personligt brev kopplat till denna annons: 
 
Receptionist, Hafstens resort Uddevalla 200214 
 

Hej! 

Jag heter Lillemor och jag är väldigt intresserad av tjänsten som receptionist hos er. Jag 
har jobbat både på restaurang och hotell förut och jag trivdes väldigt bra med det. Jag 
tycker om att träffa människor, är mycket social och jag tycker om att laga mat. Jag tycker 
också om att arbeta med olika saker för att få en varierad arbetsmiljö.  

Jag har inga problem att arbeta under stress och jag tar alltid mycket ansvar. Jag har 
jobbat som undersköterska och inom vården måste man tåla stress och man måste ta 
eget ansvar då man jobbar mycket ensam. Jag lär mig nya saker snabbt. Jag har t.ex. lärt 
mig svenska på bara fem månader. 

För övrigt tycker jag om att resa, lära mig nya saker t.ex. språk, träna och läsa böcker. Jag 
umgås ofta med vänner, men kan också tycka om att bara vara hemma. Jag har en son 
som är 19 år, men han vill helst inte umgås med mamma. Eftersom jag trivs vid havet så 
tror jag att Hafsten är rätt plats för mig att jobba på. Jag hoppas på ett positivt svar från 
er.  

Mvh Lillemor Hed 

 



 

 

 4. Arbetsintervju 

 
När du blir kallad på en intervju bör du komma väl förberedd. Du kommer  

säkert att få frågor om företaget och om du inte vet vad företaget gör ger du  

inte något bra första intryck. Det gäller att komma lika förberedd till en intervju 

 som du skulle komma till ett viktigt prov.  

 

Du kan hitta information om företaget på t.ex. Internet. Deras webbsida är ett  

bra ställe att börja leta information på. Leta även utanför företagets  

webbsida efter information om företaget. Det kan vara bra att ha en  

”låtsasintervju” med en kompis  innan arbetsintervjun. Träna på olika frågor  

så blir du mindre nervös. 

 

Dessa frågor är vanliga på en arbetsintervju: 

● Berätta lite om dig själv! 

 

● Vad är dina svaga och starka sidor? 

 

● Varför har du sökt just det här jobbet? 

 

● Varför skulle vi anställa just dig/vad kan du göra för oss? 

 

● Vad har du för löneanspråk? 

 

● Vad är dina långsiktiga mål? Hur länge stannar du här? 

 

● Vilka förväntningar/ambitioner och mål har du på detta arbete?   



 

● Hur ser din sociala situation ut, vad har du för fritidsintressen? 

Några tips för intervjuer 

● Svara kort och tydligt. 

● Berätta om och repetera dina styrkor (prata inte om det du inte kan).  

● Fråga egna frågor, visa dig intresserad. 

● Tänk på att första intrycket är viktigt. Kom i tid, stäng av ljudet på mobilen, 

kom rent och snyggt klädd, ta i hand, sök ögonkontakt och tänk på ditt 

kroppsspråk. 

 

Här kan du läsa mer om arbetsintervju: 

https://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Jobbansokan/Jobbintervj

u.html 

https://www.cvgruppen.se/arbetsintervju-tips/ 
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Lycka till! 


