AKADEMISK
KARRIEREMESSE
OPRET EN PROFIL PÅ GRADUATELAND

1

Karrieremessen foregår på platformen Graduateland. Du finder eventet her.

2

Bruger du Graduateland for første gang, skal du oprette dig under Opret profil
øverst til højre. Indtast dine oplysninger, og tilføj de anbefalede informationer.

3

Når du har oprettet din profil, og udfyldt den med de anbefalede informationer,
skal du finde og tilmelde dig Akademisk Karrieremesse under fanen Events.

4

NB: Hvis du tidligere har deltaget i et virtuelt event på Graduateland, logger du ind
som normalt, og tilmelder dig messen.

Tillykke. Du er nu tilmeldt karrieremessen, og kan begynde at forberede dig på
mødet med din forhåbentlig nye arbejdsgiver. På næste side finder du en guide
til, hvordan du gør dig synlig ved at tilføje og optimere dit CV, mens du på side tre
præsenteres for platformens centrale funktioner.

AKADEMISK
KARRIEREMESSE
BLIV OPDAGET: HOLD DIT CV OPDATERET
Denne del af guiden giver gode råd til, hvordan du gør dig synlig og attraktiv for virksomheder,
der deltager til Akademisk Karrieremesse d. 15.10.2021. Ét er nemlig at vedhæfte sit CV i en
ansøgning, noget andet er at lægge det frit tilgængeligt online i en database med flere hundrede
aktive virksomheder og endnu flere dimittender og jobsøgende. Kort sagt, så kræver det noget
andet at skille sig ud i en virtuel kontest.

Generelle anbefalinger: Det gode CV i en virtuel kontekst
Du er interesseret i at finde den rette arbejdsgiver, og de er interesseret i at finde den rette
kandidat til jobbet. Derfor er det vigtigt at dit CV indeholder de ord, virksomhederne søger
efter. Vær derfor opmærkom på:
•

Vigtigheden i at søgeoptimere dit CV
- Du kan med fordel bruge de ord, som virksomhederne bruger. Kort sagt, læs jobannoncer
indenfor det, du er interesseret i, og brug så de samme ord.

•

At man som kandidat på Graduateland kan se, i hvor høj grad et job matcher ens profil.
- Læs opslagene igennem, og brug så lignende ord, hvis det er den slags stillinger, du er
interesseret i. Ellers kan du ændre på ordene, så de passer til det, du er interesseret i.

Graduateland: Gode råd, tips og tricks
Foruden at optimere og specificere dit CV, så det stemmer overens med den virtuelle kontekst,
kan du med fordel udnytte Graduatelands mange profilindstillinger i forhold til din synlighed.
Her får du 4 gode råd, tips og tricks.
1. Opdatér din profil jævnligt, herunder dit CV.
2. Skriv et fængende resumé, og tilføj eventuelt et profilbillede i en høj kvalitet.
3. Jo flere informationer og oplysninger, desto bedre.
- Udfyld din profil på Graduateland så udførligt som muligt. Tilføj eksempelvis interesser,
kompetencer og foretrukne jobkategorier. På den måde bliver du synlig for virksomheder i
deres rekrutteringsproces.
4. Tjek Graduatelands videoer om, hvordan man sikrer sit match med ledige stillinger.

AKADEMISK
KARRIEREMESSE
SUCCES PÅ MESSEN: UDNYT STANDENS FUNKTIONER
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Chatfunktionen | Den direkte kontakt

2

Videopræsentationer | Proaktiv forberedelse

3

Individuelle videosamtaler | Book dig til opmærksomhed

Grib muligheden for direkte og individuel kontakt med potentielle arbejdsgivere.
Chatfunktionen giver dig mulighed for at skrive til repræsentanter fra interessante
virksomheder, ligesom de kan kontakte dig, hvis dit CV vækker deres interesse.

Gå på opdagelse blandt messens virksomheder, som i videoer fortæller om
arbejdspladsen og dens forhold. På den måde kan du danne dig et indtryk af
potentielt kommende arbejdsgivere.

Mød virksomhederne Face-to-Face. Tryk på Videosamtaler, og book en individuel
samtale hos de virksomheder, du finder interessante. Virksomhederne prioriterer
de mest interessante kandidater. Sørg for at dit CV er tilføjet og står skarpt.
Husk at forberede dig, opdatere Zoom, og møde op til samtalen til tiden.
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Karrieremessen step-by-step | Dos and don’ts

Ikke alle er lige gode til at deltage i et virtuelt setup, men ved hjælpe af fire råd,
er du godt rustet til Akademisk Karrieremesse anno 2021.
1. Lav en plan: Hvad ønsker du at få ud af karrieremessen?
2. Læs op på virksomhederne og deres forskellige brancher
3. Forbered relevante og skarpe spørgsmål til virksomhederne
4. Forbered svar på eventuelle spørgsmål fra virksomhederne.

