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PÅ LÄTTLÄST SVENSKA

Välkommen till Arbetsförmedlingen
Information till dig som söker jobb
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Arbetsförmedlingen är öppen för alla som söker jobb
och alla som söker nya anställda.
I den här broschyren berättar vi
om hur vi kan hjälpa dig att få ett jobb
och vad du själv kan göra för att få ett jobb.
På arbetsformedlingen.se hittar du mer information.

Du är alltid välkommen
att ringa eller besöka oss på Arbetsförmedlingen.
Vi ger dig det stöd du behöver
oavsett hur dina behov ser ut.
Men kom ihåg att det är vad du själv gör
som betyder mest.
Ju mer tid du använder till att söka jobb
ju större chanser har du
att få ett arbete som du trivs med.
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Alla lediga jobb anmäls inte till Arbetsförmedlingen, 
så tänk på att söka jobb på många olika sätt,
till exempel på andra webbplatser
och genom tips från vänner och bekanta.

Alla Arbetsförmedlingens tjänster är gratis.
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Det här är Arbetsförmedlingen 

Det är olika hur mycket hjälp man behöver
för att hitta ett jobb.
För vissa går det bra att själv söka jobb
Andra behöver mer hjälp
innan de klarar att söka sig ut på arbetsmarknaden.
När du kontaktar oss
får du alltid tala med en arbetsförmedlare
som ger dig stöd och hjälp.
Tillsammans bestämmer ni vad du behöver
för att hitta ett jobb så snabbt som möjligt.

Hitta jobbet på vår webbplats – arbetsformedlingen.se
På Platsbanken kan du söka jobb
och prenumerera på jobbannonser. 
Här hittar du många lediga jobb.
Platsbanken finns på vår webbplats
och som app för dig som har en smartphone.
Tänk på att det också finns andra webbplatser
där du kan söka jobb.
Du hittar länkar till dem på arbetsformedlingen.se.
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Under fliken Yrke och framtid hittar du Yrken A-Ö
och Yrkeskompassen som innehåller information om många yrken,
vilken utbildning du behöver för dem
och hur framtiden ser ut för varje yrke.
Det finns också information om utbildningar och tester
som kan vara till hjälp när du väljer yrke.
Du kan också läsa om aktiviteter och informationsträffar
på Arbetsförmedlingen.

Under en annan flik på webbplatsen, Cv och ansökan,
får du tips om hur du skriver cv:n och personliga brev.
Där finns också filmer om hur du söker jobb
och vad du behöver veta inför din jobbintervju.
På de sista sidorna i den här broschyren får du exempel
på hur ett cv och ett personligt brev kan se ut.

Träffa arbetsgivare
Vi ordnar rekryteringsträffar 
där du får träffa arbetsgivare som behöver personal.
När du besöker en rekryteringsträff 
är det bra om du tar med dig ditt cv
gärna flera kopior
som du kan lämna till intressanta arbetsgivare.
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På arbetsformedlingen.se finns en lista
över alla aktuella rekryteringsträffar.

Läs platsannonser i Platsjournalen 

Platsjournalen är en tidning med platsannonser
för dig som söker jobb.
I tidningen kan du läsa om människor
som jobbar med olika saker/yrken.
Du får också inspiration och idéer
om hur du lyckas när du söker jobb.
 
Tidningen är gratis,
och du hittar den på arbetsförmedlingar, bibliotek,
större tågstationer, vissa flygplatser samt högskolor
och universitet runt om i landet.
Om du vill få hem tidningen kan du prenumerera på den.
Det kostar inget. 
På arbetsformedlingen.se kan du läsa Platsjournalen
som webbtidning.

Jobba utomlands 

Om du söker jobb i Europa kan Arbetsförmedlingen
informera dig om hur du bäst lyckas med det.
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Vi har arbetsförmedlare
som är specialister på jobb i Europa.
På våra rekryteringsdagar och jobbmäs¬sor
kan du träffa arbetsgivare som söker personal
till jobb utomlands.
Du hittar jobben som är anmälda till
alla offentliga europeiska arbetsförmed¬lingar
på Platsbanken.

Alla som söker jobb kan få 

• stöd, tips och råd av våra arbetsförmedlare 
• information om hur du söker jobb 
• hjälp med att skriva cv:n
  och förbereda jobbintervjuer 
• se alla lediga jobb i Platsbanken
• förslag på lediga jobb 
• rekryteringsträffar med arbetsgivare 
• information om yrken och studier 
• aktuell information om arbetsmarknaden 
• råd inför att starta eget företag.
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När du behöver extra hjälp

Ibland behöver du extra hjälp när du söker jobb.
Vissa behöver det redan från början,
andra först efter ett tag.
Du och din arbetsförmedlare
ser tillsammans vilket stöd som passar dig bäst
för att du så snabbt som möjligt ska få ett arbete.
Vi kan hjälpa dig på flera olika sätt.
Läs mer på vår webbplats
om alla möjligheter som finns.

Svårt att hitta jobb
Ibland kan vägen till ett nytt jobb vara en praktikplats,
en arbetsmarknads-utbildning
eller hjälp med att starta eget företag.
Om din arbetsförmedlare bedömer att du skulle
ha nytta av stödet diskuterar ni det tillsammans.

Om du har varit borta länge från jobb
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kan du vara med i jobb- och utvecklingsgarantin
och vara med i olika aktiviteter
som är anpassade just för dig.
Aktiviteterna ska hjälpa dig
att få ett jobb så snabbt som möjligt.

Du som är mellan 16 och 24 år
och inte har hittat ett jobb inom tre månader
kan vara med i jobbgarantin för ungdomar.
Då får du till exempel yrkesvägledning,
arbetspraktik och utbildning.

Ung och utan yrkeserfarenhet
Du som är under 25 år
kan få lära dig ett yrke hos en arbetsgivare
och få lön 
samtidigt som du får handledning eller utbildning.
Det kallas för en yrkesintroduktions-anställning.

Nedsatt arbetsförmåga
Du kan få hjälp av din arbetsförmedlare
om du har en sjukdom eller skada
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som påverkar din arbetsförmåga.
Arbetsförmedlingens specialister 
kan hjälpa dig med vad som är viktigt
inför en anställning.
Vi tittar på dina kunskaper och erfarenheter,
och vi kan göra det lättare att anställa
på flera olika sätt.
Det kan vara att anpassa arbetsplatsen för dig,
ge personligt stöd
eller att din arbetsgivare kan få pengar

Ny i Sverige
Om du är ny i Sverige
kan du ha rätt till olika insatser
som till exempel att läsa svenska
och få ett så kallat instegsjobb
eller få hjälp av en stödperson på arbetsplatsen.
Du kan också ha rätt till särskilt stöd
för att så snabbt som möjligt lära dig svenska,
som kan göra det lättare att få ett jobb.
Du och din arbetsförmedlare
kommer tillsammans överens om
vilka aktiviteter som passar dig bäst.



13

Din arbetsgivare kan få pengar

Arbetsgivare kan få pengar när de anställer personer
som har svårt att få jobb.
Främst gäller det ungdomar utan kunskap om arbetslivet,
om du varit arbetslös en lång tid,
om du nyligen kommit till Sverige
och personer med en funktions-nedsättning
som påverkar förmågan att arbeta.

Särskilt anställningsstöd för dig
som varit utan jobb länge
Om du har varit utan jobb länge
och är med i jobb- och utvecklingsgarantin
kan arbetsgivaren få pengar
som kallas särskilt anställningsstöd
när du anställs.
Meningen med pengarna är
att du som har svårt att få ett jobb
lättare ska få ett jobb.
Din arbetsgivare kan få pengarna
i upp till tolv månader.
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Instegsjobb för dig som är ny i Sverige
Om du är ny i Sverige och har uppehållstillstånd
kan arbetsgivaren få pengar
som kallas särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb
när du anställs.
Samtidigt som du jobbar
läser du svenska för invandrare (sfi).
På så sätt får du både kunskap från arbetsmarknaden
och referenser som du kan ha nytta av i framtiden.

Nystartsjobb för dig som behöver en ny start
Om du har varit utan jobb en längre tid
eller är ny i Sverige kan din arbetsgivare få pengar
som kallas nystartsjobb eller särskilt nystartsjobb.
Arbetsgivaren får för det mesta pengarna
under lika lång tid som du har varit utan jobb,
men det finns vissa maxgränser.
Är du ny i Sverige kan din arbetsgivare få pengar
under dina tre första år i Sverige.

Stöd för dig som har nedsatt arbetsförmåga
Om du har nedsatt förmåga att jobba
på grund av en funktions-nedsättning



15

kan din arbetsgivare få olika slags pengar
det beror på vad du har för funktions-nedsättning
och vad du behöver extra hjälp med.
Det kan till exempel vara lönebidrag
och stöd till hjälpmedel på arbetsplatsen.

Yrkesintroduktion för dig som är ung
och vill lära dig ett yrke
Om du är under 25 år och saknar kunskap om ett yrke
kan arbetsgivaren få pengar
samtidigt som du får lära dig yrket.
Anställningen kallas för en yrkesintroduktions-anställning.
Du kan också få anställningen
om du har varit arbetslös i minst tre månader.

Minst 15 procent av arbetstiden
ska vara utbildning eller handledning.
Anställningen måste vara i minst sex månader
och arbetsgivaren kan få pengar i längst 12 månader.

För att arbetsgivaren ska få pengar
måste det finnas ett centralt kollektivavtal om yrkesintroduktion.
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Så här kommer du igång

Du kan kontakta oss på flera olika sätt.
Kanske vill du börja med att gå in
på Arbetsförmedlingens webbplats och läsa mer.
Du kan också ringa
och prata med en arbetsförmedlare direkt.
Eller kom in på någon av våra arbetsförmedlingar.
Välj det sätt som passar dig bäst.
Om du vill ansöka om arbetslöshets-ersättning
eller vara med i något av våra program
till exempel praktik hos en arbetsgivare
eller en arbetsmarknadsutbildning.
måste du skriva in dig på Arbetsförmedlingen

Skriv in dig
När du skriver in dig
börjar du med att skapa ett konto
på Min sida på arbetsformedlingen.se.
Skriv sedan i uppgifter om dig själv
och vad du har gjort tidigare.
Du kan göra det hemma
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eller på en av Arbetsförmedlingens datorer.
När du har skapat kontot måste du
besöka en arbetsförmedling inom 14 dagar
för att träffa en arbetsförmedlare
som skriver in dig på Arbetsförmedlingen.
Först då räknas du som inskriven på Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlaren bedömer sedan
hur dina möjligheter att få jobb ser ut
och om du behöver mer hjälp redan från början.
Mer hjälp kan vara att du oftare
har kontakt med din arbetsförmedlare
och kanske också tar del av våra olika pro¬gram,
till exempel praktik hos en arbetsgivare
eller en arbetsmarknadsutbildning.

Det är viktigt att Arbetsförmedlingen
alltid har aktuella uppgifter om dig.
Se därför till att du ändrar dina meriter
så fort du har ny kunskap
som ökar dina möjligheter att få jobb.
Då kan Arbetsförmedlingen
lättare hjälpa dig att hitta rätt jobb.
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När du skriver in dig på Arbetsförmedlingen
ska du ta med dig legitimation samt intyg
och betyg som visar vilka jobb du har haft
och vad du har studerat.

Handlingsplan
När du är inskriven kommer du att göra
en handlingsplan tillsammans med din arbetsförmedlare.
Handlingsplanen är ett avtal
mellan dig och Arbetsförmedlingen
om hur Arbetsförmedlingen kan hjälpa dig
och vad du ska göra för att hitta ett jobb. 

Arbetslöshetsförsäkring
Om du har jobbat eller jobbar i Sverige
är du med i arbetslöshetsförsäkringen.
Det betyder att du kan söka pengar från a-kassan
om du blir arbetslös. 
för att få pengar finns det vissa krav
som du måste uppfylla.
Om du är arbetslös
eller det finns risk att du blir arbetslös
är det särskilt viktigt att du känner till kraven.
Annars kan du gå miste om pengarna.
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Ansökan om arbetslöshetsersättning skickar du till din a-kassa,
som beslutar om du har rätt till pengarna.

Läs mer om reglerna
och kraven för arbetslöshetsförsäkringen
på arbetsformedlingen.se.

Kontakta oss
1. Ring 0771-416 416
och prata med en arbetsförmedlare. 
2. Närmaste arbetsförmedling.
Här kan du prata med en arbetsförmedlare
och få tips om hur du söker jobb på bästa sätt.
Du kan också använda Arbetsförmedlingens datorer
för att leta efter jobb
och skriva cv:n och personliga brev.
På arbetsformedlingen.se kan du se var
din närmaste arbetsförmedling finns.
3. Arbetsformedlingen.se. Här hittar du bland annat
    • Platsbanken med många lediga jobb i hela landet 
    • tips om hur du skriver cv:n och personliga brev 
    • information om aktiviteter, till exempel rekryteringsträffar.
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Aktivitetsrapport
Det är viktigt att du är aktiv när du söker jobb.
För att Arbetsförmedlingen ska kunna ge dig rätt stöd
vill vi veta vilka jobb du har sökt
och vad du mer har gjort för att få ett jobb.
Om du till exempel har varit på en rekryteringsträff
eller en jobbintervju behöver vi veta det.

Du berättar om dina aktiviteter i en aktivitetsrapport.
Enklast skriver du i den på arbetsformedlingen.se.
Aktivitetsrapporten är ett bra stöd
när du och din arbetsförmedlare planerar
hur du ska komma vidare för att få ett jobb.
Allt om aktivitetsrapporten 
och hur du fyller i den finns på arbetsformedlingen.se.

Uppgifter om dig i våra register
När du skriver in dig på Arbetsförmedlingen
registreras vissa uppgifter om dig i våra register,
till exempel namn, adress, personnummer,
erfarenheter i arbetslivet och meriter.
Vi registrerar också vilka jobb du söker
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och vad som händer under tiden du söker jobb.
Dina uppgifter omfattas av sekretess.
Det betyder att uppgifterna inte får lämnas ut till obehöriga.
Men Arbetsförmedlingen är skyldig
att lämna ut vissa uppgifter
till Försäkringskassan och a-kassan
när de ska fatta beslut.

Känsliga uppgifter får Arbetsförmedlingen inte spara
utan att du godkänner det,
till exempel uppgifter om sjukdom.
Det är bara din arbetsförmedlare
som får använda dina personuppgifter
för att arbeta med ditt ärende.
Och det är du som bestämmer
vilka uppgifter som får lämnas ut till arbetsgivare.

Du kan alltid be att få se
vilka uppgifter som finns om dig.
Om du hittar något som är felaktigt
är det viktigt att du talar om det för Arbetsförmedlingen.
Tre år efter att ditt ärende är avslutat hos Arbetsförmedlingen 
tar vi bort alla uppgifter om dig
ur Arbetsförmedlingens register.
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Meddela adressändring
Arbetsförmedlingen får inte automatiskt information
om du byter adress,
utan du måste själv meddela Arbetsförmedlingen
när du ändrar adress.
Meddela Arbetsförmedlingen också om
du bara tillfälligt bor på en annan adress.
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Konsten att söka jobb

Det finns mycket du kan göra själv
för att hitta ett nytt jobb.
Allra viktigast är att du är aktiv.
Här får du tips om hur du kan göra.
Ta hjälp av oss på Arbetsförmedlingen
om du behöver fler råd.

Svara på jobbannonser
jobbannonser finns på många olika ställen,
till exempel på webben, i tidningen Platsjournalen
och i dagstidningar.
På arbetsformedlingen.se hittar du Platsbanken,
som innehåller annonser om lediga jobb
i Sverige och utomlands.
Du kan också prenumerera på jobbannonser
och få e-post när det kommer upp
ett jobb som passar dig.
På biblioteket och på webben finns också bransch-tidningar
med jobbannonser för speciella yrken/yrkesområden.
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När du skriver en ansökan
är målet förstås att få arbetsgivaren intresserad
och att du ska bli kallad till en intervju.
Läs det som står i annonsen
och den information
som finns på arbetsgivarens webbplats.
Fundera över det du är bra på som kan vara till nytta
i just det här jobbet och vilka kunskaper
du kan ge arbetsgivaren.

En jobbansökan kan se ut på många olika sätt,
och till stor del är det du själv som bestämmer
hur du vill att den ska se ut
och vad den ska innehålla.
Men ibland har arbetsgivaren krav eller önskningar
om att ansökan ska skrivas på ett särskilt sätt
eller innehålla vissa uppgifter.
Det är till exempel vanligt
att arbetsgivare vill att du skriver in
dina meriter och kunskaper på deras webbplats
och bifogar en datafil med ett brev du skrivit.
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Prata med vänner och bekanta
Många jobb sprids genom vänner och bekanta.
Berätta för människor du känner att du söker jobb.
Kanske behövs det mer personal på deras jobb?
Kanske kan de tipsa dig om jobb?
Eller kanske känner de någon
som kan ta emot dig som praktikant? 

Sprid ditt cv
Många arbetsgivare söker efter ny personal
i olika cv-databaser på internet.
Därför är det bra att skriva in sitt cv
på flera sådana webbplatser.
Tänk på att hålla ditt cv aktuellt
På arbetsformedlingen.se kan du visa ditt cv för arbetsgivare.
Där hittar du också mallar och exempel på hur ett cv kan se ut.
Du kan också skriva in ditt cv på eures.europa.eu
om du söker jobb utomlands.
Där finns också en europeisk databas med jobb.
I slutet av den här broschyren
får du tips om hur ett cv och ett personligt brev kan se ut.
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Sök jobb via sociala medier
Ett bra sätt att nå många människor snabbt
är att använda sig av sociala medier.
I dag blir det allt vanligare
att berätta på Facebook, Twitter, Instagram och Linkedin
att man söker jobb.
Kanske kan dina vänner och följare tipsa dig
om ett arbete eller berätta för sina vänner
att du söker nytt jobb.

Sök jobb på bemanningsföretag
Bemanningsföretag anställer personal
som de hyr ut till företag och organisationer.
Att vara anställd av ett bemanningsföretag
innebär ofta att du arbetar hos olika kunder.
Men det är bemanningsföretaget som betalar din lön.
Vissa uppdrag är långa, ibland flera månader eller år.
Andra uppdrag är kortare.
Ibland leder ett jobb på ett bemanningsföretag
till en anställning hos någon av kunderna.
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Kontakta arbetsgivare direkt
Det finns många jobb som inte annonseras.
Mer än hälften av alla jobb får man
på andra sätt än genom en annons,
till exempel genom kontakter, nätverk
eller personliga möten med arbetsgivaren.
När du söker ett jobb som inte är annonserat
kan det vara svårare att veta
vad som är viktigt att skriva om.
För att öka chanserna att träffa rätt
ska du ta reda på så mycket du kan
om arbetsplatsen och vad yrket innebär.
Kontakta sedan arbetsgivaren du vill jobba för
och anmäl ditt intresse.
Även om det inte finns några lediga jobb nu
kanske det kan leda till ett jobb i framtiden. 

Glöm inte att tidigare arbetsgivare
är bra att ha kontakt med om du vill hitta jobb.
Arbetsgivaren vet vem du är och vad du kan,
och kan lättare se om det finns arbetsuppgifter
som du skulle passa för.
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Hur ser en jobbansökan ut?

En jobbansökan är oftast ett cv
och ett personligt brev.
Det är viktigt att ditt cv och brevet kompletterar varandra,
så att det inte står samma sak i båda.
Ibland kan arbetsgivaren vilja se andra papper,
till exempel betyg, intyg, licenser eller arbetsprover.
Under fliken Cv och ansökan på arbetsformedlingen.se
finns fler tips och råd om hur du gör.
Där hittar du också filmer med bra exempel.

När ett nytt arbete annonseras
är det inte ovanligt att flera hundra
ansökningar kommer in.
Din ansökan ger arbetsgivaren 
en bild av dig som sedan hjälper till att välja
vilka sökande som kallas till intervju.
Oftast tar det bara 25−30 sekunder för en arbetsgivare
att bestämma om du är intressant för jobbet eller inte.
Börja därför med det som är mest intressant för arbetsgivaren,
till exempel varför arbetsgivaren ska ge jobbet just till dig.
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Cv – curriculum vitae
Cv står för curriculum vitae
som på latin betyder levnadsbeskrivning.
I ditt cv ska du beskriva din utbildning,
dina erfarenheter i arbetslivet,
kunskaper och egenskaper. 
Det är viktigt att ditt cv är lätt-överskådligt.
Därför kan det vara klokt att välja
och bara ta med de jobb
som är extra viktiga för tjänsten.
Då kan du skriva i urval
efter rubriken Arbetslivserfarenhet.
Du ska också ha med referenser,
kontaktinformation till personer
som känner dig och dina kunskaper väl
men du kan skriva att du lämnar dem senare.

Det finns olika typer av cv:n.
Vanligast är att man börjar skriva
om det man har gjort senast
och sedan går bakåt i tiden.
Men du kan också skriva ditt cv utifrån olika teman.
Då skriver du om en viss typ av jobb i taget,
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kanske först om jobb där du har arbetat med barn
och sedan om jobb där du har arbetat i affär.
Skriv rubriker, till exempel Arbetslivserfarenhet inom handel
och fyll på med text.
Om du har jobbat i fler länder än Sverige
kan du ha en rubrik som Erfarenhet från andra länder 
för att visa arbetsgivaren vilken bredd du har.
Glöm inte att ta med praktik om du haft sådan.
Ett cv ska vara ungefär max två A4-sidor.
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Personligt brev
I det personliga brevet skriver du bland annat
varför du har sökt jobbet,
varför du skulle passa för jobbet
och varför du vill jobba hos just den här arbetsgivaren.
Tänk på att utforma brevet efter just den jobbannons
som gäller just det jobb du söker.
Det betyder att du måste skriva ett nytt personligt brev
för varje jobb du söker.
Ett personligt brev ska vara högst en A4-sida.
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CV

SARA
ÖBERG
Roslagsgatan 6
113 08 Stockholm
070-123 45 67

sara.oberg@mail.com
linkedin.com/saraoberg

I KORTHET
Här kan du lyfta fram vad du har gjort tidigare i en eller ett par meningar. 
Då får arbetsgivaren snabbt en överblick över vem du är. 

Exempel: 
Modeintresserat butiksbiträde med lång erfarenhet av kläder och trender 
för ungdomar. 

ARBETSLIVSERFARENHET 
Titel, företag, t.ex. Butiksbiträde på H&M
Stad, tidsperiod, t.ex. Stockholm, mars 2010–november 2013

Berätta kort under varje tjänst vilka arbetsuppgifter du har haft. 

Exempel:
Som butiksbiträde deltog jag i alla arbetsuppgifter i butiken. Jag plane-
rade inköp, plockade upp varor och stod i kassan. Jag hjälpte också till 
med marknadsföring. 

UTBILDNING
Utbildningens namn, skolans namn, t.ex Företagsekonomi på Stockholms 
universitet 
Stad, tidsperiod, t.ex Stockholm, 2005–2006

Beskriv kort innehållet i varje utbildning.

Exempel:
Jag läste två terminer företagsekonomi, totalt 60 hp. Är mycket intresse-
rad av ämnet, speciellt av organisation och marknadsföring.

SPRÅK
Här skriver du vilka språk du talar.

Exempel:
Svenska: modersmål, engelska: flytande,  franska: goda kunskaper

REFERENSER
Här skriver du kontaktuppgifter till dina referenser. Du kan också skriva 
”Lämnas gärna på begäran” om du vill lämna uppgifterna senare.

Så här skriver du ett cv 
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Börja det personliga brevet med en rubrik som lockar till läsning.

Exempel:
Modeintresserad marknadsförare vill bli er nya butikschef

Det personliga brevet är framåtsyftande och din chans att visa att du 
är rätt person för tjänsten. Skriv alltid ett nytt personligt brev för varje 
jobb du söker och lyft fram olika saker beroende på vilket jobb det är. 
Tänk på att det ska vara en balans mellan ditt cv och brevet så att du inte 
upprepar dig för mycket. Om du söker ett arbete via en annons får du 
tänka på att spegla annonsen så att du får med det som arbetsgivaren 
efterfrågar. Gör research. Då känner arbetsgivaren att du läst på och är 
intresserad.

Lyft fram den kompetens du har och vad du kan tillföra. Undvik att bli 
för formell och högtravande i texten. Du behöver exempelvis inte inleda 
brevet med ”Härmed ansöker jag om tjänsten...” utan kan i stället börja 
med att berätta varför du söker jobbet och varför du tycker att arbetsgi-
varen bör anställa dig.

Arbetsgivaren vill veta vem du är. Så i stället för att ange dina egenska-
per (till exempel glad, flexibel och ansvarsfull) kan du fundera på om 
du i stället kan ge ett konkret exempel från en situation du varit med 
om där dina egenskaper lyfts fram. Ofta kommer man ihåg ett exempel 
bättre än om man bara skriver egenskaperna.

I slutet av brevet kan du gärna skriva något personligt om dig själv, till 
exempel vad du tycker om att göra på fritiden eller om du har något 
speciellt intresse. 

Vänliga hälsningar
Sara Öberg

Ps. Använd gärna samma typsnitt eller mall för ditt cv och det person-
liga brevet, så att man ser att de hör ihop. 

SARA
ÖBERG
Roslagsgatan 6
113 08 Stockholm
070-123 45 67

sara.oberg@mail.com
linkedin.com/saraoberg

Så här skriver du 
ett personligt brev 
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Service via telefon 0771-416 416  
Ring och prata direkt med en arbetsförmedlare. 
Öppet vardagar 8–20 
samt lördagar och söndagar 9–16. 

Besök arbetsformedlingen.se 
Få inspiration och hjälp 
genom Sveriges största jobbsajt.

Kontakta närmaste arbetsförmedling 
Adressen hittar du på vår webbplats. 

Träffa oss på Facebook
facebook.com/arbetsformedlingen

Du kan beställa Arbetsförmedlingens informationsmaterial 
i alternativa format på 
www.arbetsformedlingen.se/alternativaformat
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