
Så förbereder du dig för en jobbmässa 
Vare sig man söker sitt första sommarjobb eller har fler år i yrkeslivet bakom sig kan det vara 

bra att fundera på hur man kan förbereda sig för att få ut mesta möjliga av en jobbmässa. 

Här är några tips för att lyckas i mötet med arbetsgivarna. 

 

 

1. Ha med dig CV och personligt brev 

Se till att ha med dig flera kopior av ditt CV och personliga brev (PB). Det är värt att lägga tid 

på att fila på ditt CV/PB. Låt helst någon annan korrekturläsa och ge feedback när du skriver. 

Är där någon arbetsgivare du är speciellt intresserad av kan du skriva en riktad ansökan till 

dem och ha ett mer allmänt CV och PB till andra. 

 

Ibland tar ett företag inte emot CV på en mässa utan hänvisar till en hemsida för 

ansökningar. När du ansöker, refererar gärna till ert samtal på mässan så de påminns om 

mötet. I vissa fall kan man istället lämna ett visitkort, gärna med en länk till sin linkedin-profil. 

 

 

2. Läs på om företagen 

Arrangören brukar ofta publicera vilka arbetsgivare som kommer till mässan. Finns det ingen 

lista på nätet, kontakta mässarrangörerna och fråga om du kan få en förteckning. Då har du 

tid att läsa på om de företag du är intresserad av, se vad de har behov av och anpassa din 

presentation. Att visa sig informerad och nyfiken på en arbetsgivare är alltid positivt. 

 

 

3. Fråga och lyssna 

Var inte rädd för att gå fram till arbetsgivaren och inled gärna med en eller ett par frågor som 

visar att du är intresserad av dem och vill veta mer. Det kan vara allt från att fråga vilka 

kompetenser de söker, undra om något du läst på deras hemsida eller vara nyfiken på just 

personen du har framför dig. Du kan också avrunda med att fråga om hur de går vidare så 

du vet hur du ska följa upp efteråt. 

 

Självklart är det viktigt att visa att du lyssnar och tar in de svar du får i ert samtal. 

 

 

4. Öva på din presentation  

Att förbereda vad man ska säga när man går fram till en arbetsgivare är bra för alla, men 

speciellt för dig som är rädd för att bli nervös eller känner dig blyg. Du har inte så lång tid på 

dig att prata med varje företag, så fundera på vad som är viktigast för dig att få fram om dina 

kompetenser, erfarenheter och vad du kan bidra med. Förbered gärna ett så kallat hisstal 

(hisspresentation, elevator pitch) som berättar varför du skulle passa så bra för jobbet på ett 

kort och kärnfullt sätt. 

 

Glöm inte att din attityd, ditt kroppsspråk och dina kläder också är en stor del av din 

presentation, som en arbetsgivare tar intryck av! Hel och ren, inga ytterkläder, en hand ledig 

för att hälsa samt ett positivt, kontaktsökande sätt är alltid en bra start. 

 

 

5. Kom i tid  

På en mässa är det ofta många som vill träffa samma arbetsgivare så det kan löna sig att 



komma tidigt innan det blivit kö. Är du tidig kan planera vilka företag du vill hinna prata med 

och slipper stressa. Känner du dig lugn och samlad så förmedlar du dessutom en positiv 

känsla till den du samtalar med. 

 

 

6. Var självständig 

Gå gärna på mässan tillsammans med andra, men gå fram till arbetsgivaren själv när du ska 

prata med dem och lämna CV. Känns det jobbigt? Ett tips är att vänta lite med de företag du 

är allra mest intresserad av och först gå till ett par andra så du får in lite vana och bli varm i 

kläderna innan du går till dina favoriter. Övning ger färdighet. 

 

 

7. Anteckna 

Pratar du med många arbetsgivare kan det vara svårt att komma ihåg och hålla isär allt. 

Använd papper och penna eller din mobil och gör små anteckningar så du minns vem du ska 

kontakta, var du ska skicka in en ansökan eller andra viktiga saker ni pratat om. 

 

 

Fler tips och råd 

Arbetsförmedlingen har flera tips och råd kring att besöka jobbmässor. Börja gärna med 

webbinariet Lyckas på jobbmässan. Mer information om CV/PB, hisstal, intervjuer med mera 

hittar du på Arbetsförmedlingen Play. För mallar och information om CV/PB, se AF:s 

hemsida. 

 

Mer tips om arbetssökande samt feedback på CV och PB kan du få i KompetensHubben 

https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1iyVEn-0002yU-4Y&i=57e1b682&c=q7U-UTruH53er2aRN6QZ6gFoIFzqBr_PsQjHcxqIby7GMze5R-Tpn8j_U2Rwo-Ku9U_1iG5jHzYKkHOERWj9qjuedhSctTovqkigkRCcE_X_03s8FpjF-o4l3RXBBc4BEpeoiE62POq_doRaOdyz28g3IYYJFnx6brJLZm7qHhK2LhWOdRun4qdmh936tdlWyQsiWiNbaulC6_Eh40bTktGeM8GbtQuXcvdMWqqCrfBxycxODRoBZtDDU1g6jI2DcyXwC3zWHw_ODXbkgatWkm2oajbuPtks4MV2NYkqhvSqbKskyfH4STTvzuVJ3jBp3KixgPsVn5LnJ6yCEuwrSw
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1iyVEn-0002yU-4Y&i=57e1b682&c=t0vAgaWcrL9zVYlJLM_IflJM3Ek7hu0lcS3sEAKGh3JPZVfZGCRVt7RGYHrKKzXKi3XnL6f5L-t_17CCYcomo_Qebtu5CKVi_Y31yw7ZQfB88Qu8na0cyhx5ETE4Y-AeivDk6O55wZAs5vNVu7pJG1ZDIMgiZ1-MT9bkv5DLCY6Vj7y2OZINrsk0T0aMNxBHzusLtn9XIad9rpBntyjZQo27sLC3Yp9J3odxcz3C0MAOKr1SAd-8o4sbb98SYUdEek2aXiAz4Ta59BWvuk6p_HgJUeag9OBz_GBq3E5-EByDS8nEuz3cKEoRnZ8B2jyQvMJZo-tmlI7cgZ_fzo8OYQ
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1iyVEn-0002yU-4Y&i=57e1b682&c=4Riqiv4DUFy6C0eetMnwpVwuMMm8kV4_YpF8qXkK5zBwdJiSrmFX7rVNhSVHzjVTO_QNlbNrnOgvAMxn-CqRfEyzoK_kpDMiVTXNvnX3bkJD7Z9tEOI8DPXc0OTrIJwIqC-s-8EdBoJPYSnSCkn4CCLSudkHsAEKMYYDpVpyoVweg-_hzmhGDAFZ9dvwGkXZ2KwfFXBiqHtKC51_dHC2nSW5bl1IXp22tqajvDblcjyepJ4To-DOzmT9MZq3l0nBVcRIcEMewgQ_6LhJCitTUOAsfiFZ8ucBng2d6T8nsrZHaUvxvg4syB0HqcoSRivZabWibRHstv1Bazo_KjKvpQ
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1iyVEn-0002yU-4Y&i=57e1b682&c=4Riqiv4DUFy6C0eetMnwpVwuMMm8kV4_YpF8qXkK5zBwdJiSrmFX7rVNhSVHzjVTO_QNlbNrnOgvAMxn-CqRfEyzoK_kpDMiVTXNvnX3bkJD7Z9tEOI8DPXc0OTrIJwIqC-s-8EdBoJPYSnSCkn4CCLSudkHsAEKMYYDpVpyoVweg-_hzmhGDAFZ9dvwGkXZ2KwfFXBiqHtKC51_dHC2nSW5bl1IXp22tqajvDblcjyepJ4To-DOzmT9MZq3l0nBVcRIcEMewgQ_6LhJCitTUOAsfiFZ8ucBng2d6T8nsrZHaUvxvg4syB0HqcoSRivZabWibRHstv1Bazo_KjKvpQ

