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Video CV 

 

   

Introduktion 
Udarbejdelsen af et video CV er et innovativt værktøj, som kan bruges af flygtninge til at 
dokumentere kompetencer og jobmotivation. På baggrund af sproglige barrierer og manglende 
erfaringer kan det ofte være svært for flygtninge at udarbejde et overbevisende og sprogligt korrekt 
CV på skrift. Derimod vil flygtninge gennem et video CV have bedre muligheder for at præsentere 
dem selv på en måde, hvor de brænder langt mere igennem for dermed at vække arbejdsgivers 
interesse. Flygtninge får mulighed for at give udtryk for deres motivation og begejstring i et langt 
større omfang, end det er muligt på skrift, da mange flygtninge har væsentligt lettere ved at 
udtrykke sig sprogligt frem for skriftligt på det nationale sprog i værtslandet. 
 

Gode råd 
Når man laver et video CV, er det vigtigt at overholde følgende    

 Video CV’et bør ikke vare mere end 2 minutter 
 

 Forsøg at opdele videoen i forskellige sektioner: 
 

o En introduktion af den jobsøgende  
 

o En sektion der fokuserer på de mest relevante kompetencer i forhold til det 
specifikke job, der søges samt en gennemgang af tidligere arbejdserfaring – denne 
del bør fylde mest rent tidsmæssigt i det samlede video CV  
 

o En sektion der fokuserer på generelle kompetencer – herunder ’soft skills’ 
 

o En afslutning hvor den jobsøgende understreger hvorfor han/hun er interesseret i 
jobbet. Opfordre gerne arbejdsgiver til at tage kontakt 

          
 Hjælp den jobsøgende flygtning med at lave et manuskript. Den jobsøgende bør have 

muligheden for at gennemgå og øve sig på præsentationen inden den endelige optagelse. 
Under selve optagelsen er det dog vigtigt, at den jobsøgende ikke læser op fra et stykke papir 
 

https://www.brefe.eu/


Erasmus+ n°2018-1-FR01-KA204-047664   Boosting refugees' access to 
employmenthttps://www.brefe.eu            Side 2 

  

 Brug gerne et whiteboard eller en flipover i videoen, som viser de mest vigtige informationer 
om den jobsøgende (kontaktinformationer, primære kompetencer etc.). Den jobsøgende 
kan med fordel stå ved siden af whiteboardet eller flipoveren, mens han/hun foretager sin 
præsentation 
 

 Den jobsøgende bør fremstå præsentabel i videoen – fuldstændig som man ville have gjort 
til en normal jobsamtale 
 

 Undgå baggrundstøj under optagelsen 
 

 Under præsentationen bør den jobsøgende stå direkte over for kameralinsen – Ikke fra et 
forhøjet eller lavere niveau 
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