
Opret et CV i  
3F Jobformidling
Sådan gør du som beskæftiget



Når du opretter og frigiver dit CV til jobformidlingen, kan vi bedre for-
midle et job til dig, der passer til dine ønsker og kompetencer. 

I denne pjece viser vi, hvordan du opretter et CV i 3F Jobformidling, 
når du er beskæftiget.

Sådan opretter du som 
beskæftiget et CV i 3F 
Jobformidling

Sådan gør du
1) Du finder 3F Jobformidling ved at gå ind på 3f.dk/Mit3F. 
Når du er logget ind, klikker du på “Min jobsøgning”. Det 
kan du gøre to forskellige steder. Derefter klikker du på 
“Gå til Jobformidling”.
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2) Klik på ikonet “Menu” og klik derefter på “Mine CV’er” i den liste, der kommer frem.

3) Du vil nu se denne side. Nederst på siden klikker du på “Opret nyt CV”.
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4) Nu er du inde på den side, hvor du opretter dit 
CV. 

Det første, du skal gøre, er at give dit CV et navn. 
Du kan for eksempel navngive dit CV med den 
type stilling, du søger. Eksempelvis ‘Tømrer’. 

Det andet, du skal gøre, er at tage stilling til, om 
du vil sætte kryds i boksen under “Opret en Job
agent”. Hvis du sætter kryds i feltet, så får du en 
mail, når der slås et nyt job op, der passer til dit CV. 

Det tredje, du skal gøre, er at sætte kryds i boksen 
under “Tilmeld formidling”. Det er vigtigt, at du 
sætter kryds i dette felt. Så kan 3F og 3FA bruge 
dit CV til at tilbyde dig job, når vi får et job ind, der 
passer til dig. Du kan også ønske at blive formid-
let af andre forbund og a-kasser under “Tilmeld 
tværfaglig formidling”. Når du er færdig, klikker 
du på “Fortsæt”.
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5) Du vil nu se denne side. Her skal du udfylde dit CV ved at skrive i de 
tomme, hvide felter.

I feltet “Jobønsker” skriver du de typer job, du ønsker at arbejde med. 
Eksempelvis ‘Tømrer’. Klik på “Tilføj” for at tilføje arbejdsområdet. Du kan 
godt tilføje flere arbejdsområder.

I feltet “Arbejdsstedets placering” skriver du for eksempel hvilken by eller 
hvilket område, du ønsker at arbejde. Eksempelvis ‘Haderslev’.

Når du tilføjer et arbejdsområde og en stillingsbetegnelse, så kan du også 
udfylde, om du har uddannelse og erfaring indenfor området. Husk at klikke på 
”Gem”, før du tilføjer en ny eller går videre med dit CV.
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6) På samme side scroller du lidt ned og kommer til feltet 
“Ansættelsesbetingelser”. Her skal du krydse af i boksene 
under: Ansættelsesform, Arbejdstid og Arbejdstidsrum.

Du skal sætte flueben i mindst én boks under Ansættelses-
form og Arbejdstid. Du må gerne sætte flueben ved flere 
bokse end én. 

Hvis du har et eller flere kørekort, kan du sætte flueben i 
den eller de relevante bokse under feltet “Kørekort”.
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7) På samme side scroller du igen lidt ned. Her skal du udfylde de 
tomme, hvide felter og skrive lidt om blandt andet dine arbejds-
erfaringer, uddannelser samt lidt om dig selv. 

Denne information bruger jobformidleren i 3F eller 3FA til at lære 
dig bedre at kende. Det betyder, at vi bedre kan finde et job, der 
passer lige til dig. 

Du kan tilføje sprog, som du taler eller skriver ved at klikke på 
“Tilføj nyt sprog”. Her kan du også tilføje niveau.

Når du har udfyldt felterne, trykker du på “Godkend” for at fær-
diggøre dit CV.
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