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1. Vad vill du egentligen?
Om du vet exakt vad det är du söker kan du
hoppa över detta steget men om inte så är det
viktigt att lägga tid på. Det som garanterat inte
ger jobb är att söka vitt och brett utan varken
mening eller mål, d.v.s. utan att ha någon idé
om vad det är du vill arbeta med. Med andra ord:
Sök endast jobb du verkligen är intresserad av.
Det finns flera sätt att fundera på detta. Genom
ett personlighetstest kan du ta reda på dina styrkor exempelvis, du kan be en person som känner dig bra att beskriva dig som person, dina
styrkor och förbättringsområden. Att ta hjälp av
en person som professionellt bollplank är alltid
bra, en mentor, kollega, coach m.fl. Viktigast är
dock att du själv tar dig tid att fundera.

2 Uppdatera din Linkedinprofil.
Idag tillsätts allt fler jobb via Linkedinkontakter och rekryterare letar
upp och tar kontakt med kandidater direkt via Linkedin. En uppdaterad Linkedinprofil är idag viktigare än ett cv, då Linkedin inte bara
är en CV databas utan världens största professionella affärsplattform.
Det finns massor av tips på hur du syns bättre på Linkedin men en bra
start är att se över din huvudrubrik.
Texten direkt under ditt namn i profilen är profilens huvudrubrik. Det
är rubriken som avgör vilket av sökresultaten (profilerna) en rekryterare
klickar på. Om du inte gör något åt rubriken kommer där att stå din
roll på ditt nuvarande företag.
Vill du optimera din rubrik är ett bra sätt att istället skriva dina nyckelkompetenser.
Fokusera på att få med en kort rollbeskrivning och alla relevanta nyckelkompetenser under respektive tjänst i cv-delen i din profil. Som rekryterare vill man snabbt få en tydlig bild vad du gör idag, vad du gjort
på dina senaste arbeten samt dina kompetenser.
Försök skapa ett brett och kvalitativt nätverk av dina yrkeskontakter.
Gå även med i relevanta yrkesgrupper för att nätverka, visa upp din
kompetens och bli synlig.

3 Uppdatera ditt cv.
När du ska börja söka arbeten, skicka in ansökningar och registrera dig på
jobbportalen m.m. Det är viktigt att du skickar in ett riktigt bra CV.
Både ditt cv och personliga brev bör vara anpassat till det jobbet du söker.
Granska arbetet du vill ha och var noga med att se över vilka kvalifikationer
som du måste ha innan du ansöker. Ta en funderare på varför du vill ha just det
jobbet.
Rekryterare får ofta hundratals cv:n och personliga brev. Att göra din ansökan
kort, koncist och lättläst är ett säkert sätt att få dig att synas. “Less is more”.
Punktlistor är ett bra verktyg att använda när du vill markera det absolut viktigaste du vill att arbetsgivaren ska veta.
Kvalifikationer är inte allt. Att passa in i
arbetskulturen är minst lika viktigt.
Om arbetet du söker nämner att ni kommer att arbeta i lag kan det vara en bra
idé att lista upp lyckade kollaborationer
på tidigare arbetsplatser. Tonen i ditt cv
och personliga brev kan också påverka
hur en potentiell arbetsgivare ser dig och
huruvida du kommer passa in.

4. Sociala Medier
Registrera dig på de stora jobbportalerna
och rekryteringsföretagens hemsidor samt
de mindre rekryteringsfirmornas sidor som
är nischade inom de yrken du söker dig till.

5. Anställningsform
Fundera på om du skulle vara intresserad av att
arbeta som konsult via ett bemanningsföretag.
I många fall kan ett konsultuppdrag vara porten
in till ditt drömjobb. Bemanningsfirmorna har
avtal med sina kunder och skickar ständigt sina
konsulter. Företaget och du kan vara en drömmatch kunskaps- och personlighetsmässigt och
de kan vilja ha dig kvar och erbjuda dig en fast
anställning hos dem. Det är extra viktigt att registrera dig hos dessa företag samt kontakta dem
och be om ett personligt möte.

Ett sista tips!
Ett sista tips är att prioritera tid för ovanstående
då detta tar tid och inte görs i en hast. Det kräver
en tid tanketid och reflektion men slutresultatet
kommer att bli desto bättre.
Stort lycka till !

Välkommen att boka ett
kostnadsfritt uppstartsmöte.
Om du vill ha hjälp med ditt jobbsökande, att
hitta vilket som är ditt drömjobb, dina styrkor
och din drivkraft m.m. tveka inte att kontakta
mig. Prova på samtal 15 minuter kostnadsfritt.
Kontakta mig på: info@boustedtkonsult.se
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