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Husk at sammendraget er det første oppdragsgiver leser

Start med å skrive en god oppsummering av erfaringen din hvor du belyser de 

viktigste punktene. 

• Hva har du mest erfaring med? 

• Hva er dine nøkkelkompetanser? 

• Hvor lang erfaring har du som konsulent? 

• Har du utdannelse som er relevant i jobben som konsulent? 

Oppsummeringen bør være konkret og ikke for lang. Den bør også skrives i 

tredjeperson slik som resten av CVen.
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Viktig å beskrive din rolle i prosjektene

Det er viktig for oppdragsgivere å vite om hvilke andre kundeprosjekter din 

kompetanse og erfaring har blitt benyttet i og hva som faktisk var din rolle.

Skriv også alle kompetansene som ble benyttet under hvert enkelt prosjekt. 

Kompetanser kan være utviklingsspråk, metoder, teknologier osv. På den måten får 

oppdragsgivere en oversikt over hvilke prosjekter som kompetansene har blitt 

benyttet i.

Mange skriver en lengre beskrivelse av prosjektet de har deltatt i, men lite eller 

ingenting om hva som var egen rolle i prosjektet. Det viktigste for fremtidige 

oppdragsgivere er å vite hva du har gjort. 



Yrkeserfaring, utdannelse, kompetanser m.m. 
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Få med alt som er relevant til din erfaring som konsulent

List opp følgende:

• Yrkeserfaring

• Utdannelse

• Kompetanser

• Sertifiseringer

• Kurs

• Språk

• Verv

• Annerkjennelser

Tips: I eksempelet til høyre har vi lagt de mest relevante sertifiseringene, 
kompetansene og prosjektene til et spesifikt oppdrag på forsiden. Å spisse CVen til 
hvert enkelt oppdrag er smart og vi vil belyse dette temaet nærmere. 

Uttømmende liste over sertifiseringer, kompetanser og prosjekt ligger lenger ned i 
CVen. Vi har kun lagt de mest relevante på forsiden. 
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Konsulentmarkedet er preget av høy konkurranse

Å bruke tid på CV-arbeid er viktig, spesielt siden det er det viktigste salgsdokumentet.

I de aller fleste tilfeller får oppdragsgivere mange tilbud med kandidater og har kanskje ikke 

tid til å finlese alle CVene. Derfor er det svært positivt om all relevant kompetanse og erfaring 

kommer tydelig frem.
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Pass på at din CV ikke forsvinner i bunken av 
kandidater

En god og spisset CV vil gjøre at oppdragsgiver raskt kan se at du er rett kandidat.

Førstesiden på CVen bør kun inneholde informasjon som er relevant for oppdraget. Hva har 

du erfaring med som oppdragsgiver spør etter? Hvilke prosjekter er det du har tatt del i som 

oppdragsgiver bør vite om? List gjerne opp relevante prosjekter og nøkkelkompetanser. Hvis 

utdanning, språk og/eller sertifiseringer har en betydning så få gjerne det også frem på 

forsiden.

Det er for eksempel kanskje ikke interessant for oppdragsgiver å vite om du har jobbet tre år 

med testing av applikasjoner om det ikke har relevans for oppdraget. Derfor kan man med 

fordel ta det bort i sammendraget og heller skrive noe som er viktig og relevant for 

oppdragsgiver å vite om. Man kan gjerne se på sammendraget i CVen som et svar på 

utlysningen.
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Send CV Nå kan du sende CVen og vite at du viser frem dine fremste 
kvaliteter!

Spiss CV Når du skal sende CVen i forbindelse med en søknad, så trekker 
du frem alt av erfaring og kompetanser som er relevant. 

Master CV Start med Master CVen. Den skal innehold alt du har av erfaring 
og kompetanser. 
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Få tilgang til unikt CV-verktøy i Min Bragd

I Min Bragd kan du og ditt konsulentselskap ha CVene tilgjengelig i skyen og når som helst 

spisse de i tilbudsprosesser. Med få klikk kan dere velge hva som skal være på førstesiden i 

CVen, ta bort det som ikke er relevant og redigere tekster. Alt dette uten at det påvirker selve 

Master CVen og dere trenger heller ikke å ha flere kopier av CVene i mapper.

Det er ingen problem om dere bruker flere typer CV-maler i tilbudsarbeidet. Vi laster opp de 

CV-malene dere ønsker slik at dere når som helst kan laste ned CVene i ønsket mal.

Med Min Bragd Premium vil du og ditt konsulentselskap spare tid og få muligheten til å lage 

de beste CVene i alle tilbudsprosesser!

Gå til bragddigital.no for å få et innblikk i hva Min Bragd kan gjøre for deg og ditt 

konsulentselskap!


