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Niewiarygodne! Jedna kartka papieru, a aż tyle zasad!
Zobacz, co musi zawierać CV, żeby przekonało
pracodawcę właśnie do ciebie.
1. Nie zapom nij o sw oich danych osobow ych
CV to tw ój dokument, którym „przedstaw iasz się” pracodaw cy.
Koniecznie w nagłów ku musi znaleźć się w ięc tw oje imię i
nazw isko, telefon kontaktow y i adres zamieszkania. Ważny jest
rów nież adres e-mail. Niektóre firmy często korzystają z tego
sposobu komunikow ania. Im w ięcej możliw ości dotarcia do ciebie,
tym lepiej. Ważne, żeby dane były aktualne i aby podać ten adres i
telefon, pod którym najłatw iej cię zastać.

Fot. Archiw um

2. Selekcjonuj podaw ane inform acje
W dokumencie nie musisz umieszczać informacji o stanie cyw ilnym,
w yznaniu, pochodzeniu itp. Według obow iązującego Kodeksu Pracy
pracodaw ca nie ma praw a oczekiw ać i w ymagać od nas takich
danych. Oczyw iście, jeśli masz ochotę je podać – nie ma problemu,
możesz to zrobić, ale to w yłącznie spraw a tw ojej chęci, nie
obow iązku.

3. Nie zam ieszczaj zdjęcia za w szelką cenę
Jako osoba w ysyłająca aplikację, absolutnie nie masz obow iązku zamieszczania zdjęcia w CV. Jeśli jednak z jakichś w zględów
chcesz, żeby się tam znalazło, pamiętaj, aby było w klejone w lew ym górnym rogu CV i miało formę fotografii paszportow ej. Co
innego, gdy pracodaw ca w ofercie pracy w yraźnie prosi o zdjęcie – w tedy zdecydow anie pow inieneś je w ysłać.
4. Zam ieść określający cię profil
W nagłów ku możesz (chociaż nie musisz) zamieścić sw ój profil, czyli kilka zdań, które cię określają. Jeśli masz dośw iadczenie
na stanow isku, na jakie aplikujesz, w łaśnie tutaj możesz pokrótce opisać siebie, sw oje zainteresow ania zaw odow e i chęć
ukierunkow ania, np.: „Absolw ent ekonomicznych studiów w yższych z dw uletnim dośw iadczeniem na stanow isku
przedstaw iciel handlow y. Ambitny, umiejący szybko budow ać relacje z klientem”. Taki profil odpow iednio ukierunkuje uw agę
pracodaw cy.
5. Określ sw ój cel i stanow isko
Pamiętaj, aby w CV napisać, na jakie konkretne stanow isko aplikujesz. Zrób to, naw et jeśli do firmy, w której chcesz pracow ać
w ysyłasz tzw . list otw arty, czyli ogólne dokumenty, które mów ią,
Eksperci radzą: Jakie cv przykuje uw agę
że jesteś zainteresow any w łaśnie tą firmą. Na podstaw ie
pracodaw cy?
informacji o dziale i stanow isku, w których chciałbyś się znaleźć,
dział personalny umieści cię w sw oich zasobach. I naw et jeśli
chw ilow o nie poszukują nikogo na to konkretne stanow isko,
istnieje praw dopodobieństw o, że ktoś z firmy odezw ie się do
ciebie, jeśli zaczną się poszukiw ania. Wiele osób znalazło w ten
sposób pracę.

Katarzyna Misiek, Specjalista ds. Rekrutacyjnych
PEOPLE
CV to dokument, który prezentuje nas w oczach
potencjalnego pracodaw cy. Dobre CV to jasny i czytelny
przekaz informacji o kandydacie poszukującym pracy.
6. W „w ykształceniu” zachow aj chronologię
Dlatego tak w ażna jest przejrzystość, chronologiczny
Pisząc o w ykształceniu, zacznij od tego, które zdobyłeś ostatnio,
układ informacji, ich w iarygodność, którą można
dopiero potem przejdź do w cześniejszych szkół. Wypunktuj
potw ierdzić dokumentami, św iadectw ami pracy,
datami, pisz nazw ę uczelni, kierunek, jaki studiow ałeś, nazw ę
dyplomami, certyfikatami. To jest dokument, dzięki któremu
szkoły średniej. Jeżeli kontynuujesz naukę na studiach
możemy się przebić pod w zględem informacyjnym do
magisterskich uzupełniających napisz: „studia – październik 2004 – pracodaw cy.
obecnie: jaka uczelnia?, jaki kierunek studiów ? i w jakim systemie?” Beata Bartkiew icz, Dyrektor Generalny Naj
– to cenna informacja dla przyszłego pracodaw cy. Jeżeli studia
International
masz już za sobą, w ypisz lata, w jakich studiow ałeś, uzyskany
CV nie jest dokumentem uniw ersalnym, pisanym raz w
tytuł: licencjata, inżyniera, magistra, kierunek, na którym byłeś. Jeśli życiu. Nie można jednego CV w ysłać do w ielu
specjalizacja ma zw iązek ze stanow iskiem, na które aplikujesz,
pracodaw ców . Jeśli odpow iadamy na konkretne
także nie zapomnij o niej w spomnieć.
ogłoszenie, to odpow iadamy na konkretne w ymagania.
Bardzo często studenci nie mają w ielkich dośw iadczeń
7. Bądź precyzyjny w datach zatrudnienia
zaw odow ych. Jednak jeżeli piszemy o jakimś stanow isku
W rubryce „dośw iadczenie zaw odow e” obow iązuje podobnie jak
w danej firmie, dobrze jest napisać, co tam robiliśmy. W
przy w ykształceniu zasada odw rotnej chronologii w ydarzeń. Opis punktach – krótko i treściw ie.
zaczynasz od tego stanow iska, na którym pracow ałeś ostatnio i
Marta Szczepańska, konsultant HR DIVERSA
przechodzisz do zajęć najbardziej odległych w czasie. Tutaj liczy
Doradztw o Personalne
się bardzo precyzyjne podaw anie okresów zatrudnienia. Same
W CV należy w yeksponow ać to, co jest w naszym
daty 2000-2001 nie w ystarczą. Muszą być podane miesiące. Dla
życiorysie najw ażniejsze, tak, aby forma nie zagłuszała
pracodaw cy ma bow iem bardzo duże znaczenie, czy pracow ałeś treści. Pow inien pow stać dokument spójny,
trzy miesiące, czy dw a lata.
konsekw entny, przejrzysty, którego czytanie nie
przysporzy osobie czytającej dodatkow ego problemu.
8. Podaj nazw y firm , w których pracow ałeś
Nie zapominajmy o przecinkach i popraw nej pisow ni.
W „dośw iadczeniu zaw odow ym” zaw sze trzeba podać dokładne
Unikajmy w yróżniania w kolorystyce czy zmiany
nazw y firm, które nas zatrudniały. Jeżeli jest to firma, której nazw a czcionki. Nadmiar w iadomości w CV szkodzi. Piszmy o
nie w skazuje, czym ona się zajmuje, pow inieneś dodać krótki opis, tym, co jest najw ażniejsze.
np. firma kurierska, przedsiębiorstw o handlow o-usługow e. To jest
informacja, która potencjalnemu pracodaw cy pozw ala ocenić,
jakiego rodzaju jest to organizacja i jakiego rodzaju dośw iadczenia może z niej w ynieść.
9. Podaj czytelny, rzetelny opis stanow iska
W „dośw iadczeniu zaw odow ym” zaw sze trzeba podać, na jakich stanow iskach pracow ałeś. Czy musisz w ypisyw ać
w szystkie sw oje obow iązki w firmie? Nie. W kilku punktach (napraw dę w kilku!) pow inieneś określić głów ne zadania, jakie
realizow ałeś. Ważna jest umiejętność uogólniania, np. napisanie „dbałość o organizację spotkań w firmie” zamiast podaw ania
szczegółow ego opisu poszczególnych obow iązków – odbieranie telefonów , w ysyłanie listów i podaw anie kaw y i herbaty.
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