“Sæt streg under de vigtigste
nøgleord”

Navn: Alan Massoud
Arbejde: Project Manager
Alan Massoud er bygningsingeniør og har siden 1997 haft ledelsesansvar i en række danske virksomheder. I 2001 blev han ansat som
byggechef i en virksomhed, der producerede
fødevarer, hvor han arbejdede i mange år.
På grund af interne omstruktureringer blev Alan
Massoud imidlertid afskediget. Og da han i sin
tid blev headhuntet til sit job, var det mere end
20 år siden, at han senest havde skrevet en
ansøgning.
“Jeg husker det som om, at man bare skulle
skrive en A4-side med sine erfaringer og uddannelse, og så var det et CV. Men i dag er
der jo helt andre forventninger på jobmarke-

det. Det er ikke helt nemt at følge med i, når
man er 57 og ikke har søgt et nyt arbejde i
mange år,” siger Alan Massoud.
I dag har han fået, hvad han betegner som sit
drømmejob som project manager og bygningsingeniør. Men den succesfulde jobjagt krævede
blandt andet, at han lavede et helt nyt CV fra
bunden – og det var ganske tidskrævende.
På den følgende side giver han tre at sine
gode tips til at skrive et godt CV.

3 råd fra Allan
1. Det gode CV afhænger af modtageren
I begyndelsen troede jeg faktisk, at et CV skulle
være ens uanset hvilken virksomhed, jeg sendte
det til. Men sådan er det jo slet ikke.
Jeg fandt ud af, at jeg skulle kigge godt på det
enkelte jobopslag og sætte en streg under de
nøgleord, som er vigtigst for virksomheden. De
ord og har jeg så brugt igen i mit CV.
Jeg stoppede simpelthen med at sende det samme CV ud til forskellige virksomheder og begyndte at lave målrettede justeringer fra gang
til gang. På mange måder er mit CV stadig det
samme, men der er stor forskel på hvilke erfaringer og faglige styrker, jeg fremhæver.
2. Overskuelighed er afgørende
Selv om mit CV i dag er væsentlig længere end
tidligere og nu fylder fem sider, er det blevet
langt mere overskueligt.

Tidligere skrev jeg mange lange sætninger og
ingen afsnit. Det var en fejl. I dag arbejder
jeg med korte sætninger, flere afsnit, farveinddeling af afsnit og mere luft. Jeg har også
finkæmmet det for unødvendige gentagelser,
der bare fylder.
3. Lær at tale ud fra dit CV
Når du skal til jobsamtale, skal du være forberedt på, at virksomheden spørger ind til dit CV.
Derfor giver det rigtig god mening, at du øver
dig i at tale om det.
Jeg har øvet mig i at argumentere for alt, hvad
der står. Når jeg skriver en sætning, har jeg
allerede overvejet, hvordan jeg mundtligt kan
underbygge den. På den måde bliver CV’et
mere troværdigt og levende, når du sidder til
jobsamtalen.
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