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CV Xxxxxxxx Xxxxxx 

Personlige oplysninger 

Navn  
Adresse 
Fødselsår: xxxx 
Telefon: xx xx xx xx 
Mail: xx@gmail.dk 
LinkedIn profil: xxxxxxxxxxx 
 
 
Marketing og brugeradfærdsteori i praksis 
Som negotstuderende på mit 3. semester er jeg i øjeblikket ved at dygtiggøre mig inden for B2C og B2B 
marketing og forbrugeradfærdsteori. Uddannelsen giver mig et rigtigt godt grundlag for at bearbejde salgs- 
og markedsdata, lave markedsanalyser og udforme marketingmateriale. Som studentermedhjælper hos 
Oligarm kan jeg bidrage med stor forståelse for kundens behov, salgskompetencer og en konstant lyst til at 
lære.  

Uddannelse 

2017-2020  BA. Negot – Engelsk 

 Fagligt fokus: Ud over at dygtiggøre mig inden for felterne af økonomi, salg, handel 
og marketing har jeg på uddannelsen valgt at specialisere mig i Marketing og 
Kommunikation. 

 Relevante opgaver: 
o Undersøgelse af Røde Kors’ brand og strategi. Brandets betydning for 

interessenters villighed til at donere penge og arbejde frivilligt (Resultat – 12) 
o Oplæg til en succesfuld marketingplan for virksomheden by SUBlime 

(Resultat –10) 
 Udbytte: Værktøjer inden for virksomhedsøkonomi, marketing og ledelse. Jeg lærer 

også at kommunikere med forskellige kulturer på et højt fagligt niveau på både dansk 
og engelsk. 

Erhvervserfaring 

2019/9 – nu  Deltidsansat hos Sport Kapow 

 Været med til at tage beslutninger om indretning af butikken med fokus på øget salg. 
 Fået ansvar for kontakten til leverandører i forbindelse med reklamationer. 
 I det seneste halve år har jeg fungeret som lukkeansvarlig og bidrager til oplæring af 

nye kollegaer 

Jobbet har givet mig indsigt i parametersammensætningen for forskellige B2C produkter og evnen til 
opretholde et højt serviceniveau – også sidst på dagen. 

Professionelt foto  

Layoutet på dette cv er ét eksempel 
på, hvordan et cv kan sættes op.
Anvend et layout der passer til dig. 
Det vigtige er, at det er overskueligt 
og let læseligt og altid er målrettet  
den konkrete stilling du søger.

Beskriv elementerne fra din ud-
danne, som er relevante i forhold 
til det konkrete job, du søger.

Lav et samlet resumé af de kom-
petencer du tilegner dig på din 
uddannelse eller fremhæv enkel-
te fag/eksamens-projekter. Husk at 
skrive lidt om, hvad faget/opgaven 
har givet dig af kompetencer.

Overvej hvilket ansvarsområder du 
har haft og hvilket udbytte/resulta-
ter, du har været med til at skabe. 

Andet eksempel: 
Servicemedarbejder i Netto
Ansvarsområder:
•  Betjening af kunder: Hjalp kun-

derne til en god oplevelse enten 
på gulvet eller ved kassen

•  Ansvarlig for vareopfyldning: 
Koordinering af opgaven så  
butikken fremstod klar og pæn.

Resultater: Var med til at sikre, at 
butikken blev kåret som bedst  
sælgende Netto på Fyn

Indled dit cv med en opsummering 
af de vigtigste punkter fra dit cv og 
ansøgning. Hvis ikke virksomheden 
skulle læse andet end dette stykke, 
hvad ville du så skrive her? 

Tænk længere

Eksempel på cv – studerende 
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2018/1-2019/8  Telemarketing NU, phoner/receptionist 

 Fokus på salg af Beto Koncernens forskellige produkter. 
 Efter et halvt år anbefalet til receptionen, hvor jeg havde ansvaret for at tage godt i 

mod virksomhedens interessenter både fysisk og på telefonen. Stod også for booking 
af møder. 
Som phoner har jeg gennemgået et salgskursus, hvor jeg lærte at tale mig ind i 
kundens behov.En medvirkende årsag til at jeg i november 2015 blev kåret som den 
bedst sælgende phoner. 

2016/8 – 2017/8 Pædagogmedhjælper på et døgnaflastningscenter for børn og unge med autisme 

 Ansvar for børnenes trivsel og udvikling samt medicinhåndtering. 
 Skriftlig kontakt til forældre og ledelse. 

Jobbet har givet mig en stor forståelse for, at man i en til tider hektisk hverdag kommer længst 
med imødekommenhed, humor og anerkendelse i de relationer man indgår i. 

Frivilligt arbejde 

2016  Voluntary Help – Volontør, Jordan 

 Planlægning af engelskundervisning for syriske enker og teenagere, der er flygtet til 
Jordan. I et forsøg på skabe empowerment hos kvinderne, skabte jeg rammerne for, at 
de fik mulighed for at vise deres kultur frem: 

 Eventkoordinering fra start til slut og kontakt til relevante stakeholders. 
 Fundraising og branding 

frivillig lærte jeg at implementere eget projekt i et uforudsigeligt miljø samt opbygge 
tillidsrelationer og skabe samarbejde med en sårbar målgruppe. 

Sprogkundskaber 

Engelsk:  Flydende i skrift og tale  Tysk:  Samtaleniveau 

Spansk: Samtale niveau 

IT-kompetencer 

Excel: Rutineret bruger Office: Stor brugererfaring med hele officepakken 

InDesign: Rutineret bruger 

Fritidsinteresser 

Jeg har spillet i band fra jeg var 12-20, og musik er stadig en stor del af mig. Når jeg skal koble helt af, giver 
jeg den gas på min guitar, og når jeg har lyst til at fordybe mig, elsker jeg at lære mig selv nye stykker på 
klaveret. Derudover nyder jeg at komme i min lokale tennisklub.  

Referencer 

Haves og kan indhentes efter aftale 

 

Beskriv dit frivillige arbejde på 
samme måde som din erhvervs-
erfaring. 

Her har du mulighed for at skille dig 
lidt ud blandt de andre ansøgere. 
Dine fritidsinteresser skal være med 
til at give et indblik i, hvem du er 
som person ved siden af dit studie- 
og arbejdsliv. Overvej hvad det er, 
der giver dig energi i hverdagen og 
brug det som inspiration. 

Skriv at referencer kan indhentes 
frem for at skrive dem på dit cv. 
Det giver dig mulighed for at for-
berede dine referencer på, at de 
kan blive ringet op. 

Har du nogle gode referencer, så 
bed dem om at give dig en anbefa-
ling på LinkedIn. 

Det er en god idé at angive niveau 
for dine sprog- og it-kompetencer. 

Tænk længere

Eksempel på cv – studerende 


