
Hur gör man? Vad kan jag? Vem är jag?  

Frågorna är många och nu ska vi försöka hitta svaren

KFUM Göteborg

VÄGEN  
TILL 
JOBB



 

V E M  Ä R  D U ?
Fundera över vem du är och vad du vill. 

Att välja jobb hänger ihop med dina intressen, talanger och drömmar. 

Fyll i formuläret för att samla tankarna och skapa en bild över dig själv.

Jag heter……………………. och kallas ………………………………….. 

Jag fyller……………………. den………………………………………… 

Jag föddes i…………………. och bor nu i……………………………….. 

Tillsammans med…………………………………………………………. 

I framtiden vill jag bo……………………………………………………… 

Jag jobbar med/pluggar/gör på dagarna…………………………………. 

På fritiden brukar jag oftast……………………………………………….. 

Men skulle även vilja……………………………………………………… 

Den här tiden nästa år är jag………………………………………………. 

Jag skulle vilja vara bäst i världen på………………………………………. 

Jag hade helst velat uppfinna………………………………………………. 

Jag skulle vilja uppfinna……………………………………………………. 

Om tio tror jag att jag………………………………………………………..



Jag blir lycklig av…………………………………………….  

Jag blir arg av ………………………………………………. 

I framtiden vill jag ( Rangordna) 

umgås mer med familj och vänner 

bada i pengar 

vara utomhus varje dag 

Göra något för andra 

Trivas på jobbet och med mina kollegor 

Bli berömd 

……………………………eftersom………………………….. 

Jag samlar på……………………. ……………………………………. 

Jag är stolt över………………………………………………………… 

Mitt drömyrke är…………………. ………………………………….. 

men det skulle också vara kul att……………………………….. 

MINA FAVORITER 

Maträtt……………………… Bok………………………………………. 

Land…………………………Kläder……………………………………. 

Hemsida……………………..TV-serie………………………………….. 

Person………………………..Djur…………………………………….. 

Låt…………………………….Affär…………………………………….. 



10 BRA VÄGAR TILL JOBB 

1. Arbetsförmedlingen- Här kan du få en handläggare, gå på rekryteringsträffar och få tips och hjälp. 

2, Använd dina kontakter -Berätta för alla du känner, familj, vän, grannar, studiekompisar, Facebook, 
föreningsfolk att du söker ett nytt jobb. Nästan hälften av alla jobb tillsätts utan att de har satt ut en annons, de har 
hittat den de söker genom kontakter. Så berätta för ALLA att du letar efter jobb 

3. Kontakta arbetsgivaren direkt- Ring upp, skriv eller knacka på hos den arbetsgivare du vill jobba hos. 
Fråga om de har några lediga jobb och om du får skicka in ditt cv. Eller ännu bättre, om du får komma och presentera 
dig. 

4. Starta en jobbklubb - Det kan vara jobbigt att söka jobb. I en jobbklubb kan man träffas och söka jobb 
tillsammans. Man peppar och hjälper varandra och kan snabbare ringa runt till arbetsgivare och kolla var det finns 
lediga jobb. 

5.Svara på platsannonser- De finns på webben, hos arbetsförmedlingen och i dagstidningar 

6.Använd privata arbetsförmedlingar- Det finns flera privata bemanningsföretag som anställer och hyr 
ut personal till företag. Här kan du hitta alla  http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetsgivare/Hitta-medarbetare/
Rekryteringstips/Andra-webbsidor-for-rekrytering.html 

7. Jobbmässor -  Det anordnas många jobbmässor där företag som letar efter personal ställer ut. Då kan du 
direkt träffa dom, lämna ditt cv och ställa frågor om du har några. 

8. Gå utbildningar som ger jobb direkt - Det finns många kortare utbildningar som utbildar till 
yrkesområden där det behövs arbetskraft. Sök på kvalificerade yrkesutbildningar och yrkeshögskoleutbildningar. 

9. Sprid ditt CV- Gå ut på stan och dela ut till ställen där du vill jobba. Lägg upp ditt cv i arbetsförmedlingens CV-
bas 

10.Social medier- Många arbetsgivare lägger ut annonser på Facebook, LinkedIn och twitter, var aktiv och 
besök företagens sidor och se vad de lägger ut 

http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetsgivare/Hitta-medarbetare/Rekryteringstips/Andra-webbsidor-for-rekrytering.html


Sök jobbet 

Första steget är att skriva 
en ansökan. Målet är att 
fånga arbetsgivarens 
intresse och väcka 
nyfikenhet.  

När du hittar en annons som låter 
intressant , gå igenom den noggrant. 
Vilka krav ställs? Är arbetsgivaren rätt 
för dig? 

Skriv din ansökan 

Ditt brev skall ge en en kort med 
personlig beskrivning av dig och varför 
du söker jobbet. Anpassa brevet efter 
det jobb du söker. 

Läs noga genom annonsen 
och beskriv i din ansökan 
hur du uppfyller de krav de 
har på den de vill anställa. 

Det är jätteviktigt att 
ansökan är rättstavad. Be 
någon läsa den och rätta 
innan du skickar in den. 

Läs noga på om arbetsplatsen du söker 
till. Dels för att se om du verkligen vill 
jobba här men också för att lära dig 
mer om din arbetsplats. Ju mer du vet 
desto lättare blir det för dig att visa på 
att du verkligen vill jobba just för dom.  

 

Läs på om 
arbetsplatsen!

Be en vän eller 
familjemedlem läsa 
annonsen och se om de 
tycker att du har rätt 
egenskaper för jobbet 



 

Från: Sophia Lopez    2016-02-19 

Till: Sofia Svensson 

Berätta här om vilket jobb du söker, hur du hittade det, om du pratat med någon 
som jobbar där. 

Berätta nu om vad du har gjort tidigare, MEN bara om sånt som är intressant för 
arbetsgivaren 

Skriv kort om varför du vill ha jobbet och ge exempel på varför du är rätt person för 
jobbet; egenskaper, erfarenhet, utbildning och intressen 

Tacka för att de tagit sig tid att läsa din ansökan och att du gärna kommer in för ett 
personligt möte 

Skriv under med ditt namn 

Innan du skickar in, dubbelkolla att det är rättstavat.

ANSÖKAN



 

SOPHIA LOPEZ

VOLONTÄR KFUM 
2015 

Jag har varit med och arbetat i våra 
ungdomsgrupper som stödledare och 
lett våra olika aktiviteter 

KFUM BASKET 
2010-2015 

Jag har spelat basket och hjälpt till 
med att styra upp träningar, hålla koll 
på utrustning, arbetat på matcher i 
caféet och sekretariatet  

WAY OUT WEST 
2012-2015 

Varit med och drivit funktionärstältet. 
Sett till att de andra volontärerna haft 
det bra, hällt rent. Ansvarat för dryck.

LINDOMEN 
2010-2015 

Läst upp mina svenska gymnasiebetyg 
och lärt mig det svenska språket 

ÖVRIGT 
•Volontär i språkcafe 

•Sprungit ett maraton 

•Spelar 3 instrument 

SPRÅK 
•Svenska *** 

•Spanska ***** 

•Engelska *** 

MINA MÅL 
1990-09-09 

Kortsiktigt: Jag vill lära mig att arbeta 
inom restaurang 

Långsiktigt: Jag vill utbilda mig till att 
bli temaledare på en av era 
restauranger

0722 22 22 22 anna@andersson.se  hjalmargatan 4 Göteborg

mailto:anna@andersson.se
mailto:anna@andersson.se


INTERVJU 
Checklista 

Ta reda på hur du tar dig till intervjun 

Ta med arbetsgivarens telefonnummer så du kan ringa om du blir försenad ( Men 
bli inte försenad) 

Ta med intyg och betyg 

Kom i tid ( Men inte för tidigt) 

Kom ihåg namnet på den som skall intervjua dig 

Anpassa din klädsel, hur ser de andra ut som jobbar där. Kostym, valfri klädsel? 

Prata lagom  mycket och avbryt inte 

Känn ingen press att ge snabba svar. Tänk efter innan du svarar 

Var dig själv, när du väl fått jobbet så ska du kunna behålla det och trivas



18 TYPISKA FRÅGOR

1. Berätta om dig själv!- Koncentrera dig på de senaste åren och fatta dig kort 

2. Har du lätta att lära dig nya saker? 

3. Varför har du sökt det här jobbet?- Arbetsgivaren vill veta att du är intresserad av jobbet 
och hur mycket du vet om arbetsplatsen. Beskriv vad som intresserar dig med arbetet och 
koppla det gärna till dina erfarenheter. 

4. Hur fungerar du i grupp? 

5. Vilka är dina starka och svaga sidor? 

6. Vad vet du om oss? 

7. Vad får dig att trivas på ett arbete? 

8. Hur hanterar du stress och tidspress? 

9. Vad gör du om fem år? 

10.Varför ska vi anställa just dig? 

11.Vad gör du på fritiden? 

12.Kan du lösa problem snabbt? 

13.Kan du berätta om något misstag du har gjort, vad lärde du dig av det? 

14.Kan du ta kritik? 

15.Hur tycker du att en bra arbetskamrat skall vara? 

16.Hur skulle dina kompisar beskriva dig? 

17.Vad har du arbetat med förut? 

18.Kan du berätta om något riktigt bra du har gjort?



6 FRÅGOR DU KAN STÄLLA 

1. Vilka blir mina arbetsuppgifter? 

2. Hur är arbetstiderna? 

3. Ungefär när kommer ni att bestämma vem som får jobbet? 

4. Arbetar men ensam eller i grupp? 

5. Om jag får jobbet, när kan jag börja? 

6. Finns det en chans för mig att utvecklas på den här arbetsplatsen?



Ringa in de egenskaper som du tycker 
passar bäst in på dig. Att ha tänkt ut detta 
innan intervjun kan göra den lättare för dig 

Allvarlig Flexibel  Lättsam Saklig 

Aktsam  Följsam Medmänsklig Samarbetsvillig 

Alert  Försiktig Metodisk Seg 

Ambitiös Genomtänkt Mjuk  Skarp 

Anpassningsbar Glad Modig  Smart 

Ansvarsfull Grundlig Motiverad Snabb 

Arbetsam Human  Mottaglig Självständig 

Banbrytande Hård  Målinriktad Självsäker 

Behärskad Ihärdig  Mångsidig Stark 

Beskyddande Impulsiv Obeveklig Trovärdig 

Bestämd Innovativ Objektiv Trovärdig 

Diplomatisk Insiktsfull Omsorgsfull Taktisk 

Disciplinerad Karismatisk Orädd  Tuff 

Diskret  Kaxig  Otålig  Tålmodig  

Driven  Klarsynt Ovanlig  Unik 

Dynamisk Klok  Praktisk Uppriktig 

Effektiv  Kompetent Pratsam Uppskattande 

Eftertänksam Konsekvent Proffsig  Uthållig 

Ekonomisk Kreativ  Punktlig Utåtriktad 

Energisk Kunnig  Pålitlig  Vanlig 

Entusiastisk Kvicktänkt Rationell Vaksam 

Envis  Känslig  Realistisk Vaken 

Erfaren  Lojal  Resultatinriktat Vältränad 

Exceptionell Lugn  rolig  Äventyrlig 

Expert  Lyhörd  Rörlig  Öppen

Vilka är dina starkaste 
egenskaper?



VAR VILL DU 
JOBBA? 

Skriv upp 10 arbetsplatser du vill jobba på. 

Fundera på varför du vill jobba där? Vad kan du tillföra arbetsplatser? 

 Läs på om företaget och fundera på om det är något du vill veta mer om 

1._____________________________________________ 

2._____________________________________________ 

3._____________________________________________ 

4._____________________________________________ 

5._____________________________________________ 

6._____________________________________________ 

7._____________________________________________ 

8._____________________________________________ 

9._____________________________________________ 

10._____________________________________________



ATT SKRIVA ETT CV

KONTAKTUPPGIFTER 

Namn: 

Personnr: 

Adress: 

telefon: 

epost: 

MÅL 

Skriv vad du vill göra i arbetslivet på kort och lång sikt 

ARBETSLIVERFARENHET 

Här skriver du var du arbetat och en kort beskrivning på vad du gjorde där. 
Arbetslivserfarenhet betyder inte att du måste ha fått lön för det du har gjort. Tänk efter noga. 
Har du varit volontär? Har du och dina kompisar anordnat en fest, en tävling, en match. Har 
du tolkat åt någon annan? Har du sålt saker på en loppis? 

UTBILDNING 

Här skriver du in utbildningar som du har gått, skolor men även om du har gått en 
livräddarkurs, ledarskapsutbildning, tränarutbildning, skrivarkurs m.m Allt som kan vara 
intressant för din arbetsgivare 

ÖVRIGT 

Lyft fram saker som du har gjort, t.ex vunnit Gothia cup, odlat tomater, spelar ett instrument, 
gjort 1000 armhävningar 

SPRÅK 

Alla språk du kan är en tillgång, lista upp dom och beskriv kort hur bra du är på de olika 
språken. 

HA ALLTID MED TVÅ REFERENSER 


