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Torsdag den 31-01-2019 til vores netværksmøde er det lykkedes os,  at få fat i direktør Henrik 
Rygård fra Jobfisk.dk 
Henrik vil på mødet fokusere på CV’et – hvad er rigtigt – hvad er forkert – hvornår en side – 
hvornår 3-4 sider. 
Hvorfor er CV’et så vigtigt. 
 
  
Jobfisk.dk – dit job, din karriere er vores gruppe på LinkedIn nu med over 9.800 
medlemmer – klik her og kig forbi  
  
  

MISSION 

Jobfisk.dk's mission er: 
At levere en grundig og gennemarbejdet indgang til online jobsøgning og rekruttering. 
Denne service skal være så tæt på fuldstændig som muligt. 

VISION 

Jobfisk.dk's vision er: 
Jobfisk.dk vil være Danmarks bedste indgang til online jobsøgning og rekruttering. Jobfisk.dk vil 
være den portal der: 

         giver den komplette, kommenterede indgang til danske sites med relevans for 
jobsøgende og arbejdsgivere 

         lever op til de krav, jobsøgere og arbejdsgivere stiller til sitet 

         løbende er up to date med nye strømninger inden for online jobsøgning og rekruttering 
  
  
Jobfisk.dk er ikke en rekrutteringsvirksomhed, jobdatabase eller lignende. 
Jobfisk.dk er ikke i konkurrence med de listede sites og virksomheder. 
Jobfisk.dk er 100% uafhængig af de reklamerende virksomheder.  
Jobfisk.dk udvikler sig løbende til endnu større gavn for jobsøgende og virksomheder. 
Derfor vil vi gerne høre fra vores besøgende. Send os derfor en mail: Hvis du har ideer til nye tiltag på Jobfisk.dk, hvis du 
har kendskab til jobrelevante sites, som ikke allerede er nævnt på Jobfisk.dk, hvis du falder over døde links på sitet, hvis 
du har ris eller ros m.m. [Klik her] for at sende en mail til Jobfisk.dk. 
Hjælp os til at blive bedre til at guide dig. Tak for hjælpen! 
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