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Danskere køber sig til den
perfekte ansøgning

SENESTE NYT
09:23 Netflix vil være endnu større i Danmark
09:20 Boilesen takker nej til Ajax-millioner

Af Emil Lee Madsen, Radio24syv
29. maj 2015, 09:36

09:15 »Jeg kan rigtig godt lide Manu Sareen«

Flere virksomheder sælger skræddersyede jobansøgninger og et skarpt
CV til folk, der har brug for hjælp til at søge job. Og e!erspørgslen er
stor.

09:08 Khader vil lægge PET og FE sammen

DEL ARTIKLEN

09:09 H&M åbner sin første butik i Indien til

september

Anbefal

Mail
67

SE OGSÅ

gratis

09:07 Eks-landsholdsspiller stopper i Sønderjyske

Flere nyheder

3.250 kroner.
Så meget koster det at få firmaet Superkandidaterne.dk til at
skrive din ansøgning og CV, når du søger job.

Print

09:08 Å-kandidat: Offentlig transport skal være

Og mange mennesker er tilsyneladende trætte af at få
jobafslag e!er jobafslag ind ad døren. Radio24syv har været i
kontakt med tre små firmaer, der skriver jobansøgninger og
CVer mod betaling, og de fortæller alle om markant voksende
travlhed det seneste år.

Berling…

71.000 Synes …

Synes godt om side
25 venner synes godt
om dette.

»E!erspørgslen er ekstrem høj, og jeg har meget, meget
travlt. Jeg kan kun nå tre kunder om ugen, men jeg kunne lave
det syvdobbelte, hvis jeg ellers havde tid,« siger jobkonsulent
Suzann Rye fra Superkandidaterne.dk til Radio24syv.
Sådan brillerer du til
jobsamtalen

Hun har arbejdet fuldtid med at skrive ansøgninger det sidste
år. Ansøgningerne bliver til e!er grundige samtaler og
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Guide: 10 hotte tendenser:
Guide: Sådan gør du din
jobsøgning trendy 19
19 kr.
kr.
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research over to-tre dage om kundens styrker og den
virksomhed, hvor jobbet er slået op.
Og ifølge Suzann Rye er det meget forskellige job, hendes
kunder søger.

MERE OM EMNET

Jobannonce
Jobsamtale

CV

»Det er alt fra kontorassistenter, og alle mulige almindelige
typer job, og til høje lederstillinger i det politiske liv eller
erhvervslivet. Flest af de sidste.«

Stadig flere søger professionel hjælp til ansøgningen, fordi
jobmarkedet er presset, og kravene til ansøgninger og CV er
blevet enormt høje, vurderer jobkonsulenten. Samtidig føler mange, at de enten ikke har
tid eller evner til at lave den perfekte ansøgning, der kan skaffe dem drømmejobbet.
En af dem, som har købt en jobansøgning, er tyske Tina Hoeck. Hun bor i Flensborg, og
selv om hun taler og skriver dansk, kontaktede hun Superkandidaterne.dk sidste år, da
hun ville søge et dansk job i Padborg.
»Det er en helt andet standard, der kræves af en ansøgning i Danmark end i Tyskland, og
så har jeg personligt lidt svært ved at skrive om mig selv; om de kompetencer og kvaliteter
og erfaring, man har, og jeg følte at det var vigtigt, at få det rigtige på plads,« fortæller hun
til Radio24syv.

MEST LÆSTE
B.dk

Business

Politiko

AOK

1. »Herretoilettet er en trussel mod ligestilling«
2. Anders Samuelsen: »Jeg kan se symptomerne

på en alkoholiker på 1.000 kilometers
afstand«

3. Luksusfly til Danmarks næste statsminister
4. Dansk arkitektfirma skal tegne nyt World

Trade Center

Læs også: Guide: Sådan gør du din jobsøgning trendy
E!er grundig rådgivning sendte hun en uopfordret ansøgning til firmaet i Sønderjylland.
Og hun ende med at få jobbet.
Tina Hoeck har ikke lyst til at fortælle navnet på det firma, hvor hun har fået job. Det
hænger sammen med, at det stadig er tabu at indrømme, at man ikke selv skriver sin
ansøgning og har brug for hjælp, siger hun til Radio24syv.

5. Christiane Schaumburg-Müller: L.O.C. og jeg

skal skilles

Flere mest læste-lister

Men Tina Hoeck skammer sig alligevel ikke.
»Jeg har en hektisk og travl hverdag, og hvis jeg var gået til jobcenteret, ville jeg også have
fået hjælp til ansøgninger og CV,« siger hun til Radio24syv.
Og det er slet ikke nogen dårlig idé at købe sig til hjælp, når man skal lave en
jobansøgning, mener Flemming Dreesen, der er ansættelsesretslig chef i Dansk
Arbejdsgiverforening.
»Det er altid en god idé at lade andre se ens ansøgning, inden man sender den, om det er
ens mor eller far, gode ven eller kæreste, eller om man køber sig til det,« fortæller han til
Radio24syv.
Prisen for en skræddersyet ansøgning plus et matchende CV hos Superkandidaterne.dk
ligger mellem 2.750 kroner og 8.000 kroner, a"ængig af om du er arbejdsløs, i job, i en
lederstilling eller direktør.
Læs også: Sådan brillerer du til jobsamtalen

Anbefal

67

NATIONALT
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»Herretoilettet er en trussel
mod ligestilling«
Se billederne fra Distortion
på Nørrebro

LÆS OGSÅ

Luksusfly til Danmarks
næste statsminister
100 års
kvindestemmer

Kvindelige politikere
chikaneres, hånes og
trues

»Herretoilettet er en
trussel mod
ligestilling«

KGB-sagen er slut – eller er
den?
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FÅ NYHEDERNE FRA BERLINGSKE GRATIS PÅ MAIL

AKTUELLE JOB LIGE NU

TILMELD ›

Indtast email

Du modtager nyhedsbrevet hver morgen, i weekenden samt ved breaking news.

Berlingske Forum - Skriv kommentar

> Logistikchef
VOLA A/S

Du kan kun kommentere på www.b.dk, hvis du er abonnent. Log ind eller køb dit
abonnement her.

> KEA TEKNIK søger en stærk faglighed
indenfor automation
Københavns Erhvervsakademi

Se flere jobs på jobindex.dk

Danmarks største jobdatabase
… over 25.000 jobs

LÆS DAGENS BERLINGSKE

FORSIDEN LIGE NU

Se hele forsiden »

DAGENS AVIS

BERLINGSKE AFTEN

MEST LÆSTE PÅ NATIONALT
1. »Herretoilettet er en trussel mod ligestilling«
2. BILLEDGALLERI: Se billederne fra Distortion

på Nørrebro

Dyr medicin, blå bekymringer og
DF'ers afgi! på engelsk

3. Luksusfly til Danmarks næste statsminister
4. KGB-sagen er slut – eller er den?

1

5. »Man var kun en rigtig kvinde, hvis man gik og

bagte småkager i tide og utide«

Flere mest læste-lister

SENESTE TV

Historiker dømt e!er bitter
koldkrigsstrid

Tilbageslag for den politiske
ligestilling

Faktatjek:

Alternativet: Krig og katastrofer er positivt for BNP
Sådan skal universitetstorvet på Amager se ud
FIFA-skandalen fortsætter: Tidligere vicepræsident truer
Sepp Blatter

Christiane
Schaumburg-Müller:
L.O.C. og jeg skal
skilles

Hjemmeplejens
låsesystemer kan blive
en dansk
eksportsucces

Geert Wilders vil vise
Muhammed-tegninger
på hollandsk TV

http://www.b.dk/nationalt/danskere-koeber-sig-til-den-perfekte-ansoegning

Mogens Jensen:
Lø!ebrudspolitikken er vildt
overdrevet

Forstå FIFA-skandalen på tre
minutter
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»Herretoilettet er en
trussel mod ligestilling«
Mere end hver #erde kvinde i politik har følt sig
forbigået eller uretfærdigt behandlet på grund af
kønnet. For nogle kvindelige politikere betyder
sexisme, at de overvejer helt at forlade politik.

Socialdemokrater vil
hæve boligskatterne

Spoiler Alert - Game of
Thrones
Mere TV

Flere socialdemokrater vil gerne pille ved
boligskatterne og bruge pengene på at sænke
personskatterne, som de Radikale har talt for.
Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen (S)
»garanterer«, at socialdemokraterne ikke medvirker til
at lade boligskatterne stige.
Se hele forsiden »

Dagbog fra valget V
8
SØREN PIND

Dagbog fra valget IV
99
SØREN PIND

Der er en tid til at sige
STOP og en tid til at
sige START
31
MADS HOLGER

Flere indlæg fra Berlingske Blogs
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Guide: Sådan tager du
blodfortyndende medicin uden risiko

Guide: Få mere selvværd - på
8 uger

Guide: Oplev New York byen der aldrig sover

SPORTEN

SPORT

SENESTE NYT
08:22 FIFA-skandalen fortsætter: Tidligere

vicepræsident truer Sepp Blatter

08:13 Iskold finne blev matchens helt i

Chicago-sejr

07:25 Valgren tror på Tour-deltagelse
22:53 FIFA-mand erkender at have taget

Boilesen takker nej til Ajaxmillioner

imod bestikkelse
Alle sportsnyheder

Brasiliansk politi vil
a"øre Mærsk-direktør

Socialdemokrater vil
hæve boligskatterne

Designfestival i
København starter i dag

Danske Bank bremser
kundeflugten

Alternativet vil give folk
færre penge til
forbrugsgoder: »Vi har
alle de ting, vi skal
bruge«

BILLEDGALLERI: Se de
fede billeder: Distortion
væltede Nørrebro og
Langebro

Modemilliardær: Vi har
gjort, hvad vi kunne for
Stylepit
Her er gourmetrestauranternes
regnskabskonge
Dansk arkitektfirma skal
tegne kæmpe
universitetstorv
KLUMME: Sådan 2
er Danmark – set fra
Schweiz

Venstre: Hizb ut-Tahrir
bør skrubbe ud af landet
Derfor er det gået galt
med dagpengetallene
Her er fire
kontroversielle forslag
fra Alternativet
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Succesfuld kagesalon
hitter i Indre By
Gratis rosé: Populær
vinbar åbner toer
4 timers gratis cocktails
på Fugu
AOK guider til alle 39
byens lagersalg
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Anders fra 'Landmand
søger kærlighed': Derfor
blev jeg så oprevet
5-årige Inga forsvundet i
over en måned: Nu
udlover politiet stor
dusør

Eks-landsholdsspiller
stopper i Sønderjyske

Maserati ad nye veje

Farlig viden 39 kr.

Mere flair i fransk
bestseller

Ryanair: Flyselskabet
mange hader - men
alligevel flyver med 39
kr.

Jeeps sprælske
juniormodel
Forbudt i Sverige

Monica - britiske
adelskvinde, der
kæmpede for Danmarks
frihed 39 kr.

L.O.C. i interview:
Kærlighed varer aldrig
ved

Fem vindere er fundet men du kan nå det
endnu

Landstræner om bøssesagen: Derfor ramte det
mig hårdt

24 Volt sparer benzin

Dronekrigeren 39 kr.

Nu skal Evoque erobre
firmakunder

Manden mod tinderne
39 kr.

Vitara er tilbage

Mørkeland - en
fortælling om at træde
ind i depressionen og ud
igen

'Dannebrog' fik
problemer i Den
Engelske Kanal: Prins
Henrik sov fra det hele

Idéer for en tiger 39 kr.

Nyheder på din mobil
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