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Hvað er  kynningarbréf?  

Kynningarbréf eða umsóknarbréf sem fylgir umsókn um starf er eins konar kynning á 

umsækjanda. Það fylgir með ferilskránni þegar sótt er um starf. Kynningarbréfið er mjög 

mikilvægt og nauðsynlegt að senda það með atvinnuumsókn og einnig þegar sótt er um á 

netinu. Kynningarbréfið og ferilskráin sýna feril þinn en kynningarbréfið sjálft er hægt að 

nota sem sölutæki til að ná til og vekja áhuga vinnuveitandans á umsækjanda.  

Hvað þarf að koma fram í kynningarbréfi? 

Kynningarbréfið er gott að byggja upp sem venjulegt bréf og hafa það á vissan hátt formlegt 

en þó ekki um of.  

• Fremst eru settar inn persónuupplýsingar (sjá dæmi um kynningarbréf), svo dagsetn-

ing bréfsins, upplýsingar um fyrirtækið (sjá dæmi um kynningarbréf), ávarp á þann 

sem tekur við umsóknum og svo fyrirsögn á bréfinu.  

• Kynningarbréfið á að vera stutt og textinn markviss, taka skal fram hvaða starf er sótt 

um og nefna helstu kosti, reynslu og áhugasvið viðkomandi sem gætu tengst starfinu. 

Sem sagt reyna að ná athygli þess sem les og að viðkomandi sé sniðinn fyrir starfið.  

• Kynningarbréfið fylgir með ferilskránni og því óþarfi að taka fram hvað er í henni, 

leggja frekar áherslu á það sem vekur athygli í tengslum við auglýst starf. 

• Athuga vel framsetningu bréfsins og yfirlestur er bráðnauðsynlegur. 

• Í lokin kemur svo kveðja og undirskrift og talið upp hvaða fylgigögn fylgja umsókninni 

og boðist til að senda frekari gögn verði óskað eftir því. 
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Hvað er  fer i lskrá?  

Þegar sótt er um starf þarf ferilskrá að fylgja henni. Í ferilskránni eru helstu upplýsingar um 

umsækjandann og það sem hann hefur fengist við síðustu árin. Gott er að setja hana upp á 

einfaldan og stílhreinan hátt. Ferilskráin á ekki vera of löng og vandað málfar og yfirlestur 

skiptir máli. Með ferilskránni þarf að fylgja kynningarbréf þegar sótt er um starf. 

Hvaða upplýsingar þurfa að vera í ferilskrá? 

Persónuupplýsingar 

Efst í ferilskránni þarf að koma fram nafn, kennitala, heimilisfang, símanúmer og 

tölvupóstfang . Gott er að hafa þessar upplýsingar listaðar upp og hafa góða mynd. Þá skiptir 

máli að velja mynd sem hæfir viðkomandi atvinnuumsókn.  

Gott er að hafa þessar upplýsingar settar vel upp og mynd af umsækjanda.  

Menntun 

Síðan er talin upp hvaða menntun eða próf viðkomandi er með og það nýjasta raðast fremst í 

listanum. Taka skal fram tímabil náms, nafn skóla og braut og aðal- og aukagrein ef það á við. 

Ef prófi hefur ekki verið lokið skal taka það fram. 

Starfsferill 

Því næst kemur starfsferill. Síðasta starf efst og svo koll af kolli. Gott er að taka fram 

starfstímabilið, nafn fyrirtækisins og starfstitill.  

Námskeið og önnur kunnátta 

Hér koma t.d. upplýsingar um námskeið og ýmis önnur réttindi ef þau eru fyrir hendi. Taka 

líka fram tungumálakunnáttu og aðra þekkingu sem viðkomandi býr yfir. 

Annað 

Hér ættu að koma fram helstu áhugamál, ef unnin hafa verið t.d. sjálfboðastörf, tekið þátt í 

félagsstarfi af einhverju tagi eða annað sem á við.  

Meðmælendur 

Nauðsynlegt er að hafa samband við fyrrverandi vinnuveitendur áður en umsókn er send og 

spyrja hvort setja megi viðkomandi sem meðmælanda og láta fylgja nafn fyrirtækis og 

síma/póstfang. 


