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Skapa enkel stilren design till dina ansökningshandlingar
Vi kommer här att använda oss av Rubriktext, Vänsterställt tabbstopp, Punktlista, Skuggning,
Övre kantlist, Fet text, Mindre textstorlek samt en egen sidfot.

Jag har valt att skriva mina egna kontaktuppgifter i dokumentets sidfot.
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Vi fokuserar på design
Då denna instruktion inriktar sig mer till utseendet av våra ansökningshandlingar än själva innehållet
kommer jag att fylla sidorna med neutral och ibland beskrivande text. Själva innehållet kommer vi att
behandla separat. Olika stort innehåll kan komma att behöva olika sorts utformning för att man skall
få ett tilltalande resultat som känns både tydligt och enkelt för mottagaren att ta till sej.
Vi anpassar vår design efter innehållet
Jag kommer att försöka täcka in exempel som skiljer sig markant från varandra. En CV och ett
personligt brev där kanske någon som inte ännu hunnit samla på sej så många erfarenheter att skriva
om istället kan utformas stilren och enkel då man lyfter fram det positiva. När någon istället har haft
många arbeten och utbildningar samt många meriter kan man ibland förenkla sin första sida till en
översikt av dokumentet som arbetsgivaren direkt kanske kommer att fatta intresse för innan denne
fördjupar sig i resten av ansökningshandlingarna.

Ansökningshandlingar
Du behöver en CV (Curriculum vitae) vilket är en meritförteckning.
Här anger du kronologiskt de arbeten och utbildningar, färdigheter och referenser du har.
Denna handling förändrar vi endast om nya meriter tillkommit.
Du behöver även ett personligt brev
Ett personligt brev riktar sig direkt till den arbetsgivare du vänder dig till och är en personlig
beskrivning av dig själv, dina förmågor, visioner och mål, och gärna någon form av motivation till
varför arbetsgivaren skall välja just dig och vad du kan tillföra.
Den CV du skickar är samma till alla medan det personliga brevet riktar sig till någon.
Vi kommer tillsammans att skapa en ganska stilren och neutral CV samt personligt brev då det skall
kunna fungera för de flesta även om man söker helt skilda jobb. En bilmekaniker, undersköterska
eller en grafisk formgivare och designer kan vilja utforma sina ansökningshandlingar väldigt olikt
varandra medan jag tänkt att vi till att börja med utformar något som fungerar för dem alla.
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Upplägg för innehåll jag valt är:
För CV:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Rubrikrad: Överst på sidan skall det framgå att handlingen är ett CV.
Personuppgifter: Ditt namn, adress och alla kontaktuppgifter.
Målsättning: En kort beskrivning av ens personliga talang och målbild.
Anställning/Arbetslivserfarenhet: De arbeten, sommarjobb eller praktikplatser man haft i
kronologisk ordning med senast årtal och aktivitet överst.
Utbildning: De utbildningar och kurser man genomfört. Även dessa i kronologisk ordning
med senast årtal och utbildning först.
Körkort: Om du har körkort anger du vilka körkortsbehörigheter du har. Buss, lastbil, kanske
taxikort.
Språk: Vilka språk du behärskar och vilken nivå.
Referenser: Finns det relevanta referenser arbetsgivaren kan kontakta anger du dem här,
men ofta skriver vi endast att de "Lämnas på begäran".

Vi kan antagligen kunna komma på fler rubriker som blir mer relevanta för vissa än andra beroende
på vilken inriktning av studier och arbetslivserfarenhet man har. Datakunskap är något man till
exempel kan ta med och som kan vara avgörande vid det urval arbetsgivaren gör inför en eventuell
arbetsintervju.
9) Datakunskap: Man kan till exempel ange om man har grundläggande eller goda
datakunskaper. Kanske har du erfarenhet av ett speciellt program.
Vi skapar även en sidfot med våra kontaktuppgifter till vår CV och vårt personliga brev.
Sidfoten är praktisk på det personliga brevet och får även finnas med på vår CV för att ge ett
enhetligt utseende av våra ansökningshandlingar.

Några tangenter jag kommer att nämna!
Tabbtangenten befinner sig längst till vänster
på tangentbordet ovanför Caps Lock.
Enter skapar nytt stycke.

Ångra med Ctrl + Z
om det blir fel.

Shift + Enter bryter rad.

Shift tangenten och Ctrl tangenten finns ofta
både till vänster och höger på ditt tangentbord.
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För Personligt brev:
1) Mottagare: Namn och adress till den arbetsplats man skickar sin ansökan till samt eventuellt
referensnummer om sådant krävs.
2) Dagens datum: Ort och datum.
3) Rubrikrad: Ansökan om arbete/Personligt brev
4) Inledning: Hälsa på personen vid namn om sådant framgår i platsannonsen.
5) Berätta vem du är: Presentera dig själv och kanske passa på att ange att du vill anmäla ditt
intresse som sökande till tjänsten de utannonserat redan här.
6) Livsstil/syn: Berätta om vad du sätter värde på, fritidsintressen och vänner, kanske du har
familj och barn.
7) Beskriv dig själv: Berätta om dina positiva egenskaper, tidigare erfarenheter och de
färdigheter du har. Försök att beskriva din personlighet och vad den tillför ett företag. Hur
pass flexibel är du, har du egen bil eller kan du arbeta helger och kvällar?
8) Berätta om tidigare arbete: Berätta om vilka uppgifter du haft och eventuella
ansvarsområden.
9) Var personlig: Kanske du kan avsluta det personliga brevet med ett positivt intryck.
10) Underteckna: Avsluta med vänlig hälsning och ditt namn.
11) Personliga kontaktuppgifter: Vi placerar våra kontaktuppgifter i dokumentets sidfot genom
att kopiera den sidfot vi skapat till vår CV.
Många väljer att placera sina egna kontaktuppgifter till höger längst upp på sidan.
Detta kommer även vi att prova på.
Anledningen till att jag gått ifrån att placera kontaktuppgifterna där är att jag har sett allt för många
som inte använt Word så ofta få problem med radbrytningar och den vänsterställda tabben när de
ersätter den text som riktar sig mot företaget de vänder sig till.
Den som redigerar dokumentet har raderat "ett tecken för mycket" när den tänkt ersätta ett namn
eller en adress och det ser ut som att markören står och blinkar på den rad man avser skriva på
medan texten dyker upp ovanför och orsakar en radbrytning som gör att hela adressfältet ser ut att
kollapsa. (I detta läge är det klokast att stega bakåt och ångra vad man gjort genom Ctrl-Z)

När du skriver e-postadresser eller webbadresser (ibland mobiltelefonnummer) görs texten om till en
blå understruken länk. Om du trycker "back space" en gång när detta sker försvinner länkningen.
thomas.exempelsson@uppsala.se
thomas.exempelsson@uppsala.se
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Starta upp Microsoft Office Word
Välj fliken Visa och bocka i Linjal om den ej redan är aktiverad.
Vi kommer att behöva denna senare.

Fliken Visa

Vi börjar med att skriva vår meritförteckning.

CV (Curriculum vitae)
Välj fliken Arkiv
och sedan Spara som

Välj mappen Dokument

Ändra namn till CV

Spara dokumentet!

Det går bra att spara din CV direkt på en USB sticka om du har en sådan med dig.
Bästa platsen att ha sin CV är i en mapp hos sitt e-postkonto som man alltid kan nå var man än är.
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1. Rubrikrad
Skriv förkortningen CV och tryck sedan Enter så att markören hamnar inunder i ett nytt stycke!

Flytta upp markören till stycket ovan där du skrivit CV och välj Rubrik

Texten blev nu större och understruken.
2. Personuppgifter
Fyll i ditt namn och adress.

Gör radbrytning genom att hålla ned Shift när du tycker Enter

Skapa nytt stycke efter adressen genom att endast trycka Enter
Till höger om dina personuppgifter skapar vi en vänsterställt tabbstopp med ditt födelsedatum.
Vi måste först se till att den hamnar i samma stycke som våra namnuppgifter.
7

Placera markören efter sista bokstaven i ditt efternamn.
Placera tabben vid 13 centimeter genom att klicka på den övre linjalen.
Flytta fram markören genom tabbtangenten.

Skriv ditt födelsedatum.

Du flyttar din tabbstopp genom att dra den åt höger eller vänster.
Drar du den rakt upp eller nedåt och släpper musknappen försvinner den.
Tappar du din tabbstopp oavsiktligt när du flyttar på den ångrar du misstaget genom Ctrl + Z.
3. Målsättning
Skriv ordet målsättning och tyck sedan Enter så att ett nytt stycke börjar efter din underrubrik.
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Placera markören på raden du skrev Målsättning.
Välj Skuggning (Väljer du svart byts texten till vit automagiskt)

Markera texten och välj Fet stil.

Skriv en kortare beskrivning av vad för generell typ av arbete du söker och varför just denna
målsättning passar dig, och gärna på ett sådant sätt att arbetsgivaren kan tycka att din målsättning
även är till gagn för dem.
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Fundera inte för mycket över innehåll och vad du skall skriva i detta stadie av skapandet av din CV. Just nu
fokuserar vi på att få den att se tilltalande och tydlig ut.
Välj lagom många rader text.

Kan du inte komma på något att skriva just idag kan du låna lite platshållartext om du har tillgång till
mina Word övningar. Du kan också skapa din egen platshållartext här: http://sv.lipsum.com/

Jag skriver ofta vad jag tänkt berätta direkt. Sedan vänder jag på meningar och formulerar om mig.
Det blir talspråk ibland och ordföljder hamnar inte i den ordning som jag vill ha dem när jag uttrycker
mig i skrift. Känner jag texten blir för lång försöker jag alltid formulera om mig och hitta andra
infallsvinklar av hur man kan uttrycka något innan jag går så långt att jag kanske väljer bort något.

4. Anställning/Arbetslivserfarenhet
Skapa nästa rubrik på samma vis du skapade föregående rubrik.

På nästa sida i häftet skapar vi ett hängande indrag i stycket under din rubrik.
10

Det finns fler sätt att placera ut ett hängande indrag och jag kommer att beskriva två utav dem.

För att få ett hängande indrag skall du få fatt i den mellersta symbolen för indrag på din linjal.
Var noga med att inte dra i någon av de andra två symbolerna.
De betyder helt andra saker.
Ta tag i den mellersta. (Den undre kommer att följa med)

Dra försiktigt ut ditt hängande indrag till 4 centimeter

Blir det fel så försöker du inte dra tillbaka något. Det blir ofta bara ännu värre.
Ångra alltid det som går fel med Ctrl+Z.
Du kan även leta fram symbolen för hängande indrag på samma plats som vänsterställt tabbstopp.
Klicka sedan vid 4 centimeter för att lägga ut ditt hängande indrag.
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När du berättar om vilka arbetsplatser du har haft skall alltid den senaste anställningen vara överst.
Låt dem sedan löpa så att den äldsta befinner sig längst ned.
Jag brukar hålla mig till jämna år. Har du till exempel varit 5 månader på praktik anger jag året.
2014- 2014

Praktikplats hos Jobbcenter.

Börja med att ange årtal och tryck sedan på tabbtangenten för att komma till själva indraget.
Skriv sedan en form av rubriktext med arbetsplatsens namn och bryt raden med hjälp av Shift + Enter
Skriv sedan den löpande texten.
När du är klar med beskrivningen av arbetsuppgifter trycker du Enter. Markören kommer då att
hoppa tillbaka till vänster sida och du fortsätter där med att skriva nästa årtal.
Skriv dina årtal.
Tryck tabbtangent för att hoppa till indraget.
Radbrytning med hjälp av Shift + Enter.
Tryck Enter för att börja på nästa indrag.

Ändra årtal och rubriker till fet stil.
Du kan markera alla årtal och rubriker samtidigt genom att hålla ned Ctrl för att välja fler.
Klicka sedan i fet stil så ändras allt som är markerat
Stäng av det hängande indraget genom att dra tillbaka symbolen när du är klar!
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5. Utbildning
Börja med att skriva rubriken Utbildningar och formatera den som de andra.
Lista sedan de utbildningar, kurser eller intyg du har kronologiskt där senast är överst.
Vi skapar sedan en punktlista av dem.

Markera texten och välj punktlista.

Du väljer mellan olika punktsymboler lilla nedåtpilen.

Välj den runda punkten.
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6. Körkort
Om du har körkort så bör du ange detta samt för vilka fordon. Du har kanske truckkort eller
taxilegitimation.

7. Språk
Ange de språk du behärskar och på vilken nivå.

8. Referenser
Här brukar jag endast ange att de kan få referenser om de frågar efter det.
En arbetsgivare kan vilja ringa din förra arbetsplats för att få veta hur du fungerat och om du skött
tider och åtaganden. En referens kan också vara någon som kan intyga att du är väldigt bra på
någonting. Man kan i sådana fall ange detta här och ange namn och telefonnummer till personen.
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Innan du lämnar ut en referens för att styrka en jobbansökan bör du först fråga personen du lämnar
som referens om det är okej att du gör så.

9. Datakunskap
Om jag vill ha med en rubrik där jag anger mina datorfärdigheter skulle jag placera den efter
utbildningar.
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Sidfot
Vi skapar en sidfot till våra kontaktuppgifter.
Välj fliken Infoga och sedan Sidfot, där du väljer Redigera sidfot.

Nu öppnas fliken Design och när du är klar måste du tillbaka till denna flik för att klicka Stäng sidhuvud/fot.

Här fyller vi i våra kontaktuppgifter. Jag brukar göra ett skiljetecken mellan olika uppgifter genom att
trycka ned Alt Gr och tangenten till vänster om Z. Den gör ett | rakt streck. Tangenten brukar ha
större > och < mindre än tecken som symbol.
16

Vertikalstreck (Alt-Gr + | )
Bosse Jobbsson | Salagatan 16 A

Som du ser så måste jag förminska teckenstorleken.
Jag växlar till Start fliken, markerar all text och förminskar den med Minska teckensnitt symbolen.
Man kan även skriva in storlek manuellt, och i mitt fall så passade storlek 9,5
Du kan stega en halv åt taget.

Centrera texten och välj en Övre kantlinje.
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Återvänd till fliken Design och Stäng sidhuvud/fot
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Fler dokument öppna samtidigt
Du kan ha fler dokument öppna samtidigt när du skriver din CV och ditt personliga brev. Du kanske
har en ansökningshandling du skrivit tidigare som du vill kopiera stycken av text från.
Du växlar då enkelt mellan dokumenten genom att klicka på
Klicka sedan på det dokument du vill växla till.

Word ikonen på skrivbordslisten.

Håll muspekaren över Wordsymbolen så visas alla öppna dokument.
I mitt exempel har jag tre stycken dokument öppna samtidigt som jag snabbt kan växla mellan.
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Personligt brev
Det personliga brevet är den handling som beskriver dig själv som person. Här berättar du om dina
färdigheter, drömmar och mål. Du kan ha olika personliga brev för olika yrkesgrupper.

1. Mottagare
Ett personligt brev vänder sig personligt till en specifik arbetsgivare.
Man brukar då ange företagets namn och uppgifter och eventuellt referensnummer överst till
vänster på sidan och skriva sina egna uppgifter till höger om detta med hjälp av ett vänsterställt
tabbstopp.

Jag väljer istället att lägga till en likadan sidfot som vi har i vår CV.
Jag passar då på att ange ort och dagens datum där min adress i annat fall placerats.
Hitta på ett företag du kan byta ut i efterhand.

Lägg till vänsterställt tabbstopp, skriv Uppsala

2. Dagens datum
Infoga dagens datum
Uppdatera automatiskt
Du får då alltid dagens datum.
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3. Rubrikrad Ansökan om arbete/Personligt brev
Lägg till samma slags rubrik som din CV har.

4- 10. Utforma en text som du känner blir bra
Du kan skriva om din text flera gånger innan du får till den som du vill. Titta hur andra gjort och låt
dig bli inspirerad. Det är ofta lättare för någon annan att beskriva dig på bästa sätt. Ta gärna hjälp av
vänner och familj om det känns svårt.
Jag tänkte vara motorintresserad i mitt personliga brev. (Jag vet ingenting om bilar)
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Man kan också utforma brevet så att det blir mer personligt genom att till exempel nämna tjänsten.
Jag brukar skriva ARBETET med stora bokstäver så att jag inte skall glömma bort att ersätta texten.
Här har jag varit hemma och tagit hand om familj med barn medan min fru har varit den som
förvärvsarbetat.

Skapa samma sidfot som du har i det personliga brevet.

"back space"

Du kan öppna sidfoten i din CV genom att dubbelklicka på den.
Markera allt genom Ctrl + A och kopiera sedan med Ctrl + C
Infoga sidfot i ditt personliga brev och klistra in det du kopierat genom Ctrl + V

Du får med en radbrytning du inte vill ha. Ta bort den genom att trycka "back space"
Tangenten som äter upp ett tecken till vänster. Den befinner sig ofta ovanför Enter.
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Kopiera och klistra in
Jag letade i platsbanken hos Arbetsförmedlingen och hittade där mitt drömjobb som bilentusiast

När du skall ersätta text i det personliga brevet går det snabbast att klippa och klistra.
Du markerar den text du vill ha från platsbankens sida och trycker Ctrl + C på tangentbordet.

Markera det du vill ersätta i ditt personliga brev.

Prova att klistra in texten med Ctrl + V
Det blir inte som vi tänkt oss.
Bakgrundsfärg och typsnitt följde med.
Ångra med Ctrl + Z

Du måste Klistra in från menyn och du väljer
Behåll endast text (T)

Nu följer inte färger och formateringar
med längre och vi klistrar in endast text.
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Här har jag ersatt text i det personliga brevet och jag tilltalar även kontaktpersonen vid namn.
Lägg märke till att ett referensnummer fanns i annonsen.
Om vi svarar via e- post bör vi även ange referensnumret i ärenderaden på e-postbrevet.
Denna tjänst gick också att söka via deras hemsida.
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Den här gången hade jag inte så många referenser att fylla ut en CV med.
Jag valde lite annorlunda rubriker för att fylla ut sidan mer och jag infogade ett foto av Kent.
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Rubrikuppdelning av ditt personliga brev
Genom att avgränsa innehållet med hjälp av rubriker blir ditt personliga brev både tydligare och enklare
för en arbetsgivare att snabbt få en översikt över. Jag delar upp mitt personliga brev i tre delar.
Målsättning och Vem är jag? samt Vad kan jag tillföra?
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Genom att låta det personliga brevet likna vår CV skapar jag en röd tråd och samanhang.
Jag låter även delar utav min beskrivning under rubriken "målsättning" framgå på min CV.
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I nedanstående CV har Fatima delat målsättning med det personliga brevet där hon sedan utvecklar
den lite mer. Fatima har även angett en referens. Det är mycket viktigt att fråga den man lämnar som
referens om lov innan man gör så.

28

Det personliga brevet börjar med att visa intresse för det arbete och den arbetsgivare
ansökningshandlingarna vänder sig till. Fatima har sedan delat upp brevet i tre tydliga delar.

Som du kan se så marknadsför Fatima sej tydligt och självsäkert genom en punktlista där hon berättar
om varför den som anställer bör välja henne. Det är Fatima som är den som har något att erbjuda.
29

Infoga foton på din CV
Du behöver ett foto att öva med. Har du inget eget så finns ett på mig att hämta här:
http://thomasschon.se/cv/exempelfoto.jpg (Högerklicka på fotot och välj spara bild i webbläsaren)
Fotot passar inte på sidan och behöver både beskäras och ändras i storlek.
Öppna din CV och välj fliken Infoga

Infoga bilden du laddat ned.
Högerklicka på bilden och välj Storlek och läge.
Välj fliken Figursättning
Välj bakom eller framför text och sedan Ok.

Ändra storlek genom att
dra i något av hörnen.
Roterar bilden,

Nu kopplar bilden loss från raden den befann se på och du kan
nu placera den var du vill.

Ändra proportioner på bilden genom
att dra i någon av sidorna.

Ändra storlek genom att
30
dra i något av hörnen.

Beskära foto
Klicka på bilden och sedan på Bildverktyg/Format

Välj sedan Beskär
Försök få fatt i de svarta markeringarna för att välja ytan som skall beskäras.
Får du tag i något annat så ångrar du med Ctrl + Z
Klicka utanför bilden när du är nöjd så beskärs bilden.

På nästa sida trollar vi bort de mörka kanterna!
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Korrigera foto
Lägg bilden på plats. Klicka på bilden och välj Bildverktyg/Format
Välj sedan Korrigeringar

Välj Ljusstyrka: + 20 % Kontrast: 20 %
Fotot fick nu ett tydligare utseende.
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Egen dokumentmall
Du kan skapa en egen mall du använder varje gång du vill skriva ett nytt dokument.
Här kan du även passa på att byta förvalt typsnitt till något annat.
Öppna ett nytt dokument och lägg till din sidfot.

Välj Arkiv och sedan Spara som

Välj ett lämpligt namn.

Ändra filformat till Word-mall

Klicka på Spara
33

Stäng din Word mall.
Leta reda på var du sparat din mall och öppna den genom att dubbelklicka på mallen.

Ett nytt Word dokument öppnades och det har ärvt sidfoten från min mall.

Sidfoten finns med som en kopia på den nya sidan.
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Spara och förvara ansökningshandlingar

Du kan ha dina ansökningshandlingar på din dator hemma och på en USB sticka du tar med dig.
Om du sparar dem på fler platser minskar risken för att de råkar bli raderade av misstag.
Den bästa platsen som man alltid kan nå även om man glömt sin USB sticka hemma är din e-post.
E-posta viktiga handlingar till dig själv och sortera in dem i en speciell mapp.
Jag har mina viktiga handlingar i en mapp jag döpt till Arbetsförmedlingen.

35

36

CV

Hanna Exempelsson
Ringvägen 17 B
755 35 UPPSALA
Tel: 0708-55 32 32
E-post: hanna.exempelsson@uppsala.se

Född: 1966-02-12

Målsättning
Jag söker ett mångsidigt arbete där jag kan ha nytta av min vana att möta olika sorters människor.
Jag har lätt att få kontakt med andra människor och söker därför ett arbete med varierande
arbetsuppgifter som skulle passa mig.

Anställning
2013- 2014

Arbetade hos GUS’s storkök som köksbiträde.
Jag lagade mat, serverade och tog även hand om efterarbete så som
rengöring och disk. Jag tvättade även arbetskläder. Jag bakade olika sorters
kakor.

2012- 2012

Praktik på Maja Gräddnos Kafé.
Serverade gäster och hjälpte till med kökssysslor.

2010- 2011

Praktik på Treklangens förskola.
Hjälpte till och arbetade tillsammans med ordinarie personal.

2009- 2009

Praktik som butiksbiträde hos second hand butiken Myrorna.

Utbildningar
•
•
•
•

2002 SFI i Uppsala.
1985 konstmålning och hantverk.
1984 Sömnadkurs och broderi med maskin.
1977 slutade grundskolan.

Språk
Svenska, Kurdiska, Turkiska
Referenser
Lämnas på begäran.

Förnamn Efternamn | Hemvägen 2 | 753 46 Uppsala | Tel: 0726-33 78 32 | E-post: eposten@hotmail.com
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Förnamn Exempelsson
Ringgatan 5 A
743 16 UPPSALA
Tel: 0765-43 21 00
Epost: exempeladress@hotmail.com

Född: 1976-06-01

Målsättning
Vill gärna arbeta med varierande arbetsuppgifter, både självständigt och tillsammans med andra
arbetskamrater. Ett arbete där jag har möjlighet att utveckla mig och få lära mig nya saker.
Anställning
2001- 2005

Arbetade på frisörssalong Klippoteket där jag bland annat tvättade hår
anlade frisyrer samt lockade håruppsättningar. Jag färgade hår och
permanentade kunder.

1997- 2005

Arbetade i klädbutiken Koftan där jag sålde kläder samt tog hand om
kunder.

Utbildning
•
•

Matematik grund
Grundskola i Etiopien

Språk
•
•
•

Amhariska
Svenska
Engelska

Datakunskap
Grundläggande kunskaper

Referenser
Lämnas på begäran

Förnamn Efternamn | Hemvägen 2 | 753 46 Uppsala | Tel: 0726-33 78 32 | E-post: eposten@hotmail.com
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Förnamn Efternamn
Ringvägen 3 A
753 21 Uppsala
Tel. 0347-42 32 34
E-post: emmailen@hotmail.com
Född: 1977-07-11

Meritfö rteckning
Målsättning

Min målsättning är att hitta ett arbete som jag både trivs med och känner att jag gör skillnad. Att få
arbeta där det händer mycket där jag kan lära mig nya saker.

Erfarenhet
2011- 2013

Svenska Gummicentralen
Arbetade som däckmontör med däckarbeten på personbilar, lastbilar och
skogsmaskiner.

2010- 2010

Bil- & Bussrutor AB Uppsala
Praktik som glasmästare. Monterade och bytte ut olika sorters fönsterglas
och glasrutor på bilar, bussar och hus.

2008- 2011

Grönsaksförsäljning
Säsongsarbete, även kvällar, helger och vid behov där odling och skörd även
ingick bland arbetsuppgiftena.

2003- 2009

Gruppledare
Arbetade som gruppledare hos ISS städ där jag förutom städuppgifter bland
annat tog hand om och lärde upp ny personal.

2002- 2004

Söderforsgrillen
Arbetade på gatukök och även med administrativa uppgifter.

Utbildning
•
•

2001 SFI på Celsiusskolan, Uppsala.
1992 Grundskolan, Kurdistan.

Förnamn Efternamn | Hemvägen 2 | 753 46 Uppsala | Tel: 0726-33 78 32 | E-post: eposten@hotmail.com
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Språk
Svenska flytande, kurdiska modersmål, arabiska flytande, engelska bra.
Även till viss del persiska och hebreiska.

Intressen
Mitt största intresse sedan 15 år är meka med bilar samt att umgås med familj och vänner.

Övrigt
Har B-körkort och bil.

Referenser
Lämnas på begäran.

Förnamn Efternamn | Hemvägen 2 | 753 46 Uppsala | Tel: 0726-33 78 32 | E-post: eposten@hotmail.com
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Förnamn Efternamn
Drottninggatan 5 A
746 49 Uppsala
Tel: 0704-55 64 31
E-post: eposten@outlook.com

Uppsala den 25 november 2015

Målsättning
Jag söker ett mångsidigt arbete där jag kan ha nytta av min vana att möta olika sorters människor.
Jag har lätt att få kontakt med andra människor och söker därför ett arbete med varierande
arbetsuppgifter som skulle passa mig.
Anställning
2013

Praktik Lövsta äldrevård
Jag ingick i en arbetsgrupp på fyra personer och vi hade hand om cirka
15- 20 personer.

2008- 2009

Personlig assistent via Safecare Assistans
Tog hand om en kvinna, lagade mat och alla vardagliga saker.

2006

Kling-klangens förskola.
Deltog i olika aktiviteter där vi tog hand om barngupper på 20 barn.

Utbildningar
•
•

2015 grundskolan, Komvux Linnéskolan i Uppsala.
2008 SFI i Uppsala.

Språk
Svenska, somaliska, swahili.
Referenser
Lämnas på begäran

Förnamn Efternamn | Hemvägen 2 | 753 46 Uppsala | Tel: 0726-33 78 32 | E-post: eposten@hotmail.com
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Förnamn Efternamn
c/o Knivsta korsmark 7
Vandrarvägen 16 C
752 19 Knivsta
Tel: 0734-26 13 54
E-post: epostadress@hotmail.com

Född: 1962-02-11

Målsättning
Jag söker ett mångsidigt arbete där jag kan ha nytta av min vana att tillmötesgå och bemöta
människor. Jag har lätt att få kontakt med andra människor och att knyta kontakter. Jag söker därför
ett arbete med varierande arbetsuppgifter där jag utvecklas och får användning av mina erfarenheter.
Anställning
2009-2014

Modern Times konfektionsaffär för damekipering.
Arbetade som egen företagare med egen butik där jag hade två anställda.
Vi hade en mycket god omsättning.

1999- 2001

Trägårdsarbetare
Arbetade som trägårdsarbetare med växter och skötsel.

1996-1999

Restaurangbiträde
Arbetade på olika restauranger i Tyskland.

1992-1996

Målare
Drev egen firma med olika måleri samt tapetsering/renoverings uppdrag.

1984-1992

Tjänsteman
Arbetade som tjänsteman med administrativa uppgifter för järnvägen.

Utbildningar
•
•
•

2007 SFI studier i Uppsala.
1984 Militärtjänstgöring.
1980 Allmän gymnasieutbildning.

Språk
Svenska, Arabiska, Kurdiska samt lite Engelska.
Referenser
Lämnas på begäran.

Förnamn Efternamn | Hemvägen 2 | 753 46 Uppsala | Tel: 0726-33 78 32 | E-post: eposten@hotmail.com
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Förnamn Efternamn
Bandstolsvägen 43
75648 Uppsala
Tel: 0726-02 23 13
E-post: eposten@hotmail.com

Född: 1964-03-12

Målsättning
Jag söker ett mångsidigt arbete där jag kan utvecklas och lära mej nya saker. Som person är jag social,
utåtriktad och samarbetsvillig och mina vänner ser mej som en glad, öppen och person.
Jag har stark känsla för service och passar utmärkt för yrken där jag möter andra människor.

Arbete/Praktik
2014- 2015

Cykelmekaniker hos Uppsala Kommun
Reparerade cyklar, riktade hjul, lagerförde och sålde cyklar som aldrig
hämtades ut.

2009- 2010

ISS Städ Uppsala
Arbetade med olika sorts städuppdrag samt transport av
städmaterial med bil.

2004- 2008

Marsilant Cargo
Lastade väskor på flygplan i Sudan.

2001- 2003

Canar Teleco
Telefonförsäljning och chef över ett arbetslag samt chaufför.

1998-2000

Busschaufför (eget företag)
Körde landsvägsbuss mellan olika städer i Sudan.

Utbildning
•

2013 SFI A B och C hos Lernia Uppsala

•

1987 Grundskola i Sudan

Språk
•

Svenska samt Arabiska

Referens lämnas på begäran.

Förnamn Efternamn | Hemvägen 2 | 753 46 Uppsala | Tel: 0726-33 78 32 | E-post: eposten@hotmail.com
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Förnamn Efternamn
Vaksalagatan 78
755 24 Uppsala
Tel: 0760-22 23 22
E-post: postadress@yahoo.com

Uppsala den 25 november 2015

Målsättning
Jag söker ett mångsidigt arbete där jag kan ha nytta av min vana att möta olika sorters människor.
Jag har lätt att få kontakt med andra människor och söker ett arbete med varierande
arbetsuppgifter som skulle passa mig.
Arbetslivserfarenhet

2011- 2014

Lokalvårdare, Landstinget i Uppsala Län, Städ och tvätt på Hospice.

2008- 2009

Cafébiträde, Coffey shop (praktik) Alla uppgifter i ett café, inkl
kassan

2007- 2008

Köksbiträde, lunchrestaurang (praktik) Gör sallad, disk, städ

2005- 2006

Sekreterare, byggföretag i Kairo. Telefonservice, dokumentation

2004- 2005

Frisör, salong Rania i Kairo. Alla uppgifter i en salong

1999- 2006

Sjukgymnast, privatklinik i Kairo. Massage, träningsprogram

Utbildning
•
•

2008-2010
1993-1999

SFI D, Lärnia
Gymnasiet i Kairo. Sömnadsinriktning

Språkkunskaper
Arabiska, modersmål, Svenska, goda kunskaper
Datakunskaper
Basala kunskaper
Referenser
Lämnas på begäran

Förnamn Efternamn | Hemvägen 2 | 753 46 Uppsala | Tel: 0726-33 78 32 | E-post: eposten@hotmail.com
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Förnamn Efternamn
Storvretavägen 23
752 29 Uppsala
Tel: 0264 02 61 29
E-post: epost@hotmail.com

Född: 1992-01-22

Målsättning
Jag söker mångsidigt arbete där jag kan dra nytta av min vana att mota olika sorters mäniskor.
Jag har lätt att ta kontakt med andra människor och tycker mycket om att ta egna initiativ. Jag söker
därför ett arbete där jag kan hugga in och kan se resultat. Ett arbete där jag samtidigt utmanar och
utvecklar mig själv. Jag är öppen och positiv och räds inte att kalva upp ärmarna när det behövs.
Anställning
2014- 2016

Kåbo snickeri
Arbetade med olika sorters snickerier, montering av grövre
saker så som busskurer, avbytarbås på idrottsplatser, lekplatser, ETC.
samt underhåll och målning.

2008- 2009

Paketerare
Sommararbete i Bradford England paketering utav elektroniska
apparater.

2008-

Hantlangare inom byggnadsbranschen
Arbetade med takläggning, cementgjutning, murararbeten och
målning. (Bradford England)

2008-

The Perfume Shop
Arbetade som butiksbiträde med kunder i butiken samt packade upp
varor (London England)

Utbildning
•
•

Grundskola i England
Olika delkurser inom bygg, snickeri och måleri.

Språk
Svenska, Engelska och Polska flytande i både skrift och tal.
Referenser
Lämnas gärna på begäran.

Förnamn Efternamn | Hemvägen 2 | 753 46 Uppsala | Tel: 0726-33 78 32 | E-post: eposten@hotmail.com
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Personuppgifter
Namn: Förnamn Efternamn
Adress: Storgatan 32
752 44 Uppsala
Telefon: 0706-22 88 77
Målsättning
Min målsättning är att fortsätta arbeta inom service och bidra med min erfarenhet inom serviceyrket.
Arbetslivserfarenhet
2003 – 2010
Mina huvudsakliga arbetsuppgifter är att sälja produkter till en stor och varierande kundkrets.
Eftersom jag tycker om att ha fullt upp så hade jag flera uppgifter som jag fick sköta självständigt.
Utbildning
2000 klar med högskoleutbildning i Egypten.
2015 klar med C kursen SFI.
Språkkunskaper
Arabiska och Svenska tal och skrift.
Referenser
Lämnas på begäran.

Förnamn Efternamn | Hemvägen 2 | 753 46 Uppsala | Tel: 0726-33 78 32 | E-post: eposten@hotmail.com
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Brukarassistans Uppland
Lefflersgatan 1
754 50 Uppsala
Ref: 01234345

Anders Andersson
Andersonsväg 7
754 49 ANDERSTORP
Tel: 0765-43 21 00

Ansö kan om arbete

Mitt namn är Anders och jag är 44 år. Med detta brev anmäler jag mig som sökande till
jobbet som Personlig assistent.
Jag är noggrann och van att utföra jobb på utsatt tid. Jag gillar att arbeta i grupp och har lätt
att få kontakt med människor. Folk som lärt känna mig ser mig som en väldigt positiv och
glad människa. Tidigare arbetserfarenheter är att jag praktiserat som köksbiträde,
barnskötare samt en klädbutik, och ett café. Jag har dessutom jobbat som köksbiträde på
Förenade Care.

Jag hoppas att mitt brev har fångat ert intresse.

Med vänliga hälsningar

Anders Andersson

Förnamn Efternamn | Hemvägen 2 | 753 46 Uppsala | Tel: 0726-33 78 32 | E-post: eposten@hotmail.com
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ICA affären AB
Köpmannavägen 16 A
123 45 STORSTADEN
Ref:0123456789

Uppsala den 24 november 2015

Ansö kan om arbete

Mitt namn är John och jag är 52 år. Med detta brev anmäler jag mig som sökande till jobbet
som kassabiträde.
Jag är noggrann och van att utföra jobb på utsatt tid. Jag tycker om att arbeta i grupp och
har lätt att få kontakt med människor. Folk som lärt känna mig ser mig som en väldigt positiv
och glad människa. Tidigare arbetserfarenheter med kundkontakt är att jag vikarierat som
hotellreceptionist, servitör samt en klädbutik, och ett café. Jag har dessutom jobbat som
telefonförsäljare hos Tele7.

Jag hoppas att mitt brev har fångat ert intresse.

Med vänliga hälsningar
John Thomasson

Förnamn Efternamn | Hemvägen 2 | 753 46 Uppsala | Tel: 0726-33 78 32 | E-post: eposten@hotmail.com
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ICA affären AB
Köpmannavägen 11 A
123 45 Storstaden
Ref: 0123 45678

Uppsala den 17 december 2015

Ansökan om arbete
Hej!
Här finns en arbetsvillig, samarbetsvillig man med mångårig erfarenhet av köksarbete.
Som person är jag följsam, tar gärna ansvar och tycker det är roligt att träffa människor.
Har arbetat i många olika kök, så jag har även erfarenhet av köksmaskiner såsom diskmaskin,
skärmaskin m.m.
För övrigt så är jag som person flexibel och har lätt för att trivas med olika människor och
platser. Min engelska är god.

Med Vänlig Hälsning

Erik Exempelsson

Förnamn Efternamn | Hemvägen 2 | 753 46 Uppsala | Tel: 0726-33 78 32 | E-post: eposten@hotmail.com

49

Personligt brev
Ansökan om arbete
Jag har lång erfarenhet inom försäljning, därför skulle jag passa bra för den utannonserade tjänsten.
Är snart klar med min SFI utbildning (kurs D) därför söker jag nu denna tjänst. Jag är 35 år, har tre
söner och är gift. Tillsammans med min hustru och mina tre barn, bor jag i en lägenhet i Uppsala. På
helgerna åker vi ofta ut till landstället, där vi kopplar av, fiskar och går i skogen.

Jag hoppas att mitt brev har fångat ert intresse.

Vänliga Hälsningar
Förnamn Efternamn

Förnamn Efternamn | Hemvägen 2 | 753 46 Uppsala | Tel: 0726-33 78 32 | E-post: eposten@hotmail.com
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FÖRETAGET AB
Gatunamnet 32 A
751 23 UPPSALA
Ref: 0123456789

Förnamn Efternamn
Stadsgatan 5
726 49 Uppsala
Tel:072-357 40 35

Ansö kan om arbete
Hej.

Jag heter Förnamn Efternamn och är 33 år gammal. Kommer ursprungligen från Somalia. Jag är
intresserad av att arbeta som personlig assistent hos er. Jag har erfarenhet inom detta område.
Tycker att det är intressant och spännande att arbeta med människor. Jag trivs verkligen med det.

Som person är jag positiv, social, ansvarsfull och flexibel. Jag kan arbeta både självständigt och i
grupp. På min fritid tycker jag om att ta fika med mina kompisar, vara ute i naturen.

Med hopp om att dessa rader har väckt ert intresse så att jag tillfälle att presentera mig närmare vid
en intervju.

Ni kan nå mig på 070-457 60 31.

Mvh
Förnamn Efternamn

Förnamn Efternamn | Hemvägen 2 | 753 46 Uppsala | Tel: 0726-33 78 32 | E-post: eposten@hotmail.com
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GE Healthcare Bio-Sciences AB
Gamla Borjevagen 2- 16, Husbyborg 1:83, PET centrum
752 28 Uppsala
Ref: 2532574

Ansö kan om arbete
Hej!

Mitt namn är Förnamn Efternamn och jag vill härmed anmäla mitt intresse som sökande till tjänsten
som sommarjobbare hos er.
Jag är en arbetsvillig, sammarbetsvillig man som har erfarenhet av att arbeta med olika typer av
yrken. Jag har administrativa erfarenheter som tjänsteman från min tid hos järnvägen och har
arbetat med praktiska arbeten som trägårdsarbetare samt målare med tapetsering och
renoveringsuppdrag .Jag har även jobbat inom serviceyrken som restaurangbiträde.
I mitt hemland Syrien arbetade jag som egen företagare och där hade jag min egen damekipering
med två anställda. Jag har god kunskap i hur en organisation fungerar och klarar av ett hålla fler
uppdrag och uppgifter som måste koordineras samtidigt.
För övrigt så är jag en flexibel och positiv person som är bra på samarbete samt att knyta nya
personliga vänskaper och kontakter.
Jag hoppas att mitt brev har fångat ert intresse.

Med vänliga hälsningar
Förnamn Efternamn

Förnamn Efternamn | Hemvägen 2 | 753 46 Uppsala | Tel: 0726-33 78 32 | E-post: eposten@hotmail.com
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Bring Citymail Sweden AB
Box 901 08
120 21 Stockholm

Förnamn Efternamn
Bandstolsvägen 87
756 48 UPPSALA
Tel: 0706-78 23 85
E-post: epostadress@hotmail.com

Ansö kan om arbete

Mitt namn är Förnamn Efternamn och jag är 49 år.
Jag är gift och har tre vuxna samt tre yngre barn. På fritiden tillbringar jag mycket tid med mina
vänner och min familj.
Jag såg att ni har en ledig tjänst som jag är väldigt intresserad av.
Som person är jag social, utåtriktad och samarbetsvillig. Mina vänner ser mig som en glad, öppen och
lättsam person. Jag satsar alltid fullt ut på mina arbetsuppgifter och klarar av att jobba under stress.
Jag har tidigare arbetat med fysiskt krävande arbeten som jag tyckt om. Jag har även varit bra på
kundkontakt och tyckt om den sortens utmaningar. Jag har även en lång erfarenhet som chaufför och
vet hur man hanterar ett fordon även i krångliga situationer där lång erfarenhet krävs. Jag har Bkörkort.

Jag pratar svenska flytande och förstår språket i både tal och skrift. Jag talar även Engelska.

Jag hoppas att mitt brev har fångat ert intresse.

Med vänliga hälsningar
Förnamn Efternamn

Förnamn Efternamn | Hemvägen 2 | 753 46 Uppsala | Tel: 0726-33 78 32 | E-post: eposten@hotmail.com
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Företags namn
Adressvägen 12 B
756 49 Uppsala
Tel: 0765 43 11 00
E-post: foretaget@firman.com
Referensnummer: 0123456789

söndag den 8 januari 2017

Ansökan om arbete
Hej.
Jag heter Förnamn och jag är 23 år. Jag vill härmed anmäla mitt intresse som sökande till
tjänsten som ARBETE.
Jag har inget problem med att arbeta oregelbundna tider eller långa arbetspass.
Som person är jag social, utåtriktad och samarbetsvillig. Mina vänner ser mig som en glad, öppen
och lättsam person, jag satsar alltid 110 % på mina arbetsuppgifter och klarar av att jobba under stress.
Jag är van att ta egna initiativ och ser snabbt vad som behöver göras.
Jag ser mig själv som en flexibel person och inga arbetsuppgifter känns främmande för mig. Jag
tycker om att lära mig nya saker och ser dem som en utmaning.

Med vänlig hälsning
Förnamn

Förnamn Efternamn | Hemvägen 2 | 753 46 Uppsala | Tel: 0726-33 78 32 | E-post: eposten@hotmail.com
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Arbetet du söker AB
Köpmannavägen 16 A
123 45 STORSTADEN
Ref: 123

Förnamn Efternamn
Dimvägen 17
745 35 Storvreta
Tel. 023-039 38 27
E-post. eposten@icloud.com

Ansö kan om arbete

Mitt namn är Förnamn Efternamn och jag är 40 år. Med detta brev anmäler jag mig som
sökande till jobbet som ARBETET.
Jag är en mångsidig kvinna och hemmafru som är van att både ta ett stort ansvar och att se
till att få många saker att fungera samtidigt. Jag är lugn samt samarbetsvillig och människor
som lärt känna mig ser mig som en väldigt positiv och glad människa. Jag vill gärna lära mig
nya saker och vet jag kan tillföra mycket till en arbetsplats då jag är mycket van att ta egna
initiativ och är väldigt bra på att få saker gjorda.

Jag hoppas att mitt brev har fångat ert intresse.

Med vänliga hälsningar
Förnamn Efternamn

Förnamn Efternamn | Hemvägen 2 | 753 46 Uppsala | Tel: 0726-33 78 32 | E-post: eposten@hotmail.com
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Idrottens Bingo Uppsala
S-t Olofsgatan 21
75321 UPPSALA

Förnamn Efternamn
Cykelvägen 10
742 23 Våla
0726-33 78 32

Ansvarsfull och punktlig kvinna som gärna vill arbeta hos Er
När jag läste annonsen i Arbetsförmedlingens Platsbank blev jag mycket intresserad och
bestämde mig för att skriva till Er och söka platsen som bingovärdinna.
Jag är en flexibel och aktiv person. I mitt hemland arbetade jag med många administrativa
uppgifter och kontorsarbete. Företaget jag arbetade för var en större organisation med cirka
200 anställda och mina arbetsuppgifter omfattade allt från intervjuer inför anställning av ny
personal till administrativa uppgifter som personalavdelningsansvarig i 17 år. Jag har också
erfarenhet av att arbeta med olika uppgifter och koordinera många saker samtidigt. Utöver
svenska så talar jag också ryska. Jag är sällan sjuk och kan arbeta väl under stress.
Jag söker ett intressant arbete där jag kan ha nytta av min vana att möta människor från olika
kulturer. Jag har lätt att få kontakt med andra människor och därför tror jag att arbetet som
bingovärdinna skulle passa mig.
Jag tror att jag skulle kunna vara till stor nytta för Er och Era kunder. Jag hoppas att mitt brev
har väckt ert intresse och jag ser fram emot att träffa Er och berätta mer om mig själv.
Med vänlig hälsning

Förnamn

Förnamn Efternamn | Hemvägen 2 | 753 46 Uppsala | Tel: 0726-33 78 32 | E-post: eposten@hotmail.com

Allt på en gång/repetition
Företagets adress befinner sig i första stycket. Radbrytning inom stycket görs med Shift + Enter

Nästa stycke

Nytt stycke får du genom att trycka Enter
Vänsterställt tabbstopp

Ställ markör här

Lägg ut tabbstopp

Tabbtangenten hoppar dit.

Infoga foto från Internet
Klicka på fliken Infoga och sedan på Bild.

(Vi lånar en bild direkt från Internet)

Skriv in adressen http://thomasschon.se/cv/platshallarfoto.png i fältet Filnamn:
Högerklicka på bilden och välj
Storlek och läge och fliken Figursättning

Flytta bilden till högra hörnet och ändra
storlek genom att dra i något av hörnen
Välj Framför text, klicka OK
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Rubriktext
Skriv texten Rubrik AaB i andra stycket och tryck Enter
Flytta upp markören till rubrikraden igen

Klicka på fliken Start och välj Rubrik
Komihåg nytt stycke!

Skuggning & Fet text
Skriv av raden, skapa nytt stycke

Flytta upp markören igen

Välj Skuggning, Khakigrön
Raden blir grön!
Markera raden och välj Fet text
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Hängande indrag

Dra ut den mellersta symbolen på linjalen

(Skriv av texten)

Dra tillbaka det hängande indraget när du är klar!

Punktlista

Skriv tre rader (nytt stycke x 3)

Markera raderna

Välj Punktlista

Välj svart punkt

Redigera sidfot
Öppna en Sidfot genom att dubbelklicka längst ned på sidan (Alternativt fliken Infoga/Sidfot/Redigera sidfot)
Skriv dina kontaktuppgifter, avskilj text med vertikalstreck (Alt-Gr + | )
Dubbelklicka ovan/utanför sidfoten för att stänga den (Eller fliken Verktyg för sidhuvud och sidfot/Stäng sidhuvud/fot)
"Tryck Backsteg/Backspace om ep@st.en blir blå och understruken"

Minska teckensnitt, Centrera och lägg till en Övre kantlinje
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Symboler
Du kan infoga symboler i dina dokument.
Välj fliken Infoga och sedan hittar du Symbol ganska långt till höger.
Du har många att välja mellan om du tittar på Webdings, Wingdings, Wingdings2 och Wingdings3

Du väljer en symbol och klickar på Infoga
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Till den nedre sidfoten har jag lånat grafik från Google bilder. Prova att söka på: e-mail symbol.
Högerklickar på bilden du vill ha, välj kopiera, klistrar in den direkt på raden och ändrar sedan storlek.

Här kan du hitta massor av bilder som är gratis att använda.
http://www.clker.com/
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