CV Mallar – Din presentation
Underrubrik

Snygga cvmallar online Gratis!
Skapa ditt Online CV här

Personligt brev
CV-mallar är ofta gjorda i Word och av riktigt tråkig och formell kvalité. Vem vill sitta och
läsa samma tråkiga och opersonliga CV. Med Egenhemsidas tjänst för CV mallar Online
bygger du snabbt och enkelt ditt nya CV.
Att skicka PDF:er och Worddokument till arbetsgivare som Personligt brev och CV
känns -95 menar Viktor Grahn. Vårt system har gjort så att stenåldern äntligen är över
säger Viktor och skrattar.
Via Egenhemsida kan du nu enkelt skapa ditt digitala CV online (denna hemsida är ett
exempel) Med tjänsten kan du själv även koppla in ditt egna namn/ domänadress tex
www.dittnamn.se, alternativt kan du gratis ligga under någon av våra två subdomäner
onlinecv.org eller cv-online.nu. E
Exempel på ett CV Online:
SUBDOMÄN: mailinsvensson.onlinecv.org
DOMÄN SOM DU ÄGER: www.dittnamn.se
Om du kan öppna Word och skriva ditt CV där så har du en väldigt avancerad kunskap
och då kommer det inte vara några problem att skapa ditt digitala CV menar William
Chand som även han är grundare till denna magiska tjänst.

Självklart kan även din sida skrivas ut eller laddas hem som PDF då de vissa
rekryteringsföretag gärna vill ha denna funktion fortsätter William berätta.

Moderna CV Mallar
Ett snyggt och bra CV kan förändra livet och ge dig de drömjobb du alltid önskat. Självklart
måste du själv göra en bra presentation i text och kanske välja någon bild som visar din
personlighet.
CV Mallar Online
Kan du starta en datorn öppna skrivprogram och surfa på nätet, då kan du göra ditt CV med
Egenhemsida.net´s enkla tjänst!

Malin Svensson
Telefon:
070-122 11 11
Epost:
malinsvensson@epostadress.com
Adress:
Solvägsgatan 23, 121 12 Stockholm

Arbetslivserfarenhet
2012-Idag ERICSSON
Arbetade med Lorem ipsum… Här använer vi Shortcodeknappen och Box
2009-2012 VOLVO
Arbetade med egen verksamhet som konsult..
1992-2011
Arbetade med Lorem ipsum…

Utbildning
1990-1994 KTH STOCKHOLM
Utbildning inom …

Övriga meriter
Språkkunskaper
Svenska flytande i tal och skrift
Engelska flytande i tal och skrift
Tyska Språkcertifikat från Folkuniversitetet
Stipendier & Priser
Månadens medarbetare på Test AB
Bästa säljare 2010 Test ABt
Körkort
A och B behörighet (Tung MC samt bil)
Datorkunskaper
Mycket god datorvana
Goda kunskaper i Windows, Word, Excel etc.
Hälsa & idrottsintresse
Tränar gym
Promenader
Gillar fotboll och hockey
Övriga intressen
Intresserad av motorsport och är med i ett team.

Referenser lämnas gärna på begäran.

