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Vejledning til ansøger 

Når du har været til orienteringssamtale og vil søge ind til Hjemmeværnet, skal du 

første gang oprette en profil i ”Hjemmeværnets e-Rekruttering”. 

 

Sådan opretter du en profil: 

 Din samtaleholder åbner linket til ansøgningsskemaet på hjv.dk/e-Rekruttering 

 

 Du udfylder Persondata:

 
 

 Der kommer en popup, og du skal nu logge på med din NemID 
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 Herefter skal du udfylde de felter, som ikke automatisk er udfyldt af NemID.

 
 

 Udfyld herefter, hvor du søger om optagelse – HUSK enhed 

 
 

 Udfyld din seneste uddannelse: 

o Klik på ”Tilføj ny” 

o Udfyld øverste linje med fag/linje og uddannelsessted (se eksempel) 

 
o Hvis du ikke har nogen uddannelse, så skriver du ”Ingen uddannelse” i feltet. 

o Du behøver ikke udfylde resten (start, slut mv.) 

o Klik ”Tilføj” 
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 Gentag med din seneste erhvervs-/tjenesteerfaring: 

o Klik på ”Tilføj ny” 

o Udfyld øverste linje med funktion, arbejdsgiver og arbejdsgivers tlf.nr.: 

  
o Hvis du ikke er i arbejde, skriver du ”ledig”, ”arbejdssøgende” om du er ”pensionist” eller andet 

i feltet: 

o Du behøver ikke udfylde resten (start, slut mv.) 

o Klik ”Tilføj” 

 

Hvis du ikke vil sende ansøgningsskemaet med det samme: 

 Scroll ned i bunden af ansøgningsskemaet.  

 

 Sæt flueben ud for ”Jeg giver hermed…..” og du kan nu klikke på ”Gem” 

 
 

 Kontroller, at du har fået en mail med dine login-oplysninger 

 
 

 

 Log ud i toppen af ansøgningsskemaet 
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Sådan tilgår du ansøgningsskemaet igen for at sende det 
 

 Klik på linket, som er i mailen med dine login-oplysninger 

 Log ind med NemID eller brugernavn og password (oppe i højre hjørne) 

 
 

 Klik på ”Rediger” 

 Udfyld evt. resten af ansøgningen - vedhæft evt. bilag  

 Klik på ”Send ansøgning” 

 
 

 Du vil herefter modtage en bekræftelsesmail 

 

 

Efter indsendelse 

 Du vil løbende blive kontaktet med statusmails, indhentning af oplysninger eller andet vedr. din 

ansøgning. Dette vil ske via mail og e-boks. Derfor skal du huske at aktivere din e-boks. 


