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CV DE SUCCES
Ce este CV-ul?







Are rolul de a vă reprezenta pe dumneavoastră.
E considerat ca o carte de vizită.
Obiectivul unui CV este acela de a trezi interesul viitorului angajator.
Scopul unui bun CV este să realizeze o invitație la un interviu.
Un CV bine întocmit trebuie în primul rând să evidențieze punctele tari.
CV-ul trebuie să fie însoțit întotdeauna de o scrisoare de intenție.

Conținutul











Datele personale și de contact
Informații despre educație, cursuri de instruiere și studii
Specializări şi atestate
Experienţă profesională
Cunoştinţe operatoare
Limbi străine
Competenţe şi abilităţi
Competenţe şi aptitudini
Referinţe
Diverse
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Sfaturi utile

Pro
 Vorbiţi despre calitățile
dumneavoastră nu despre
defectele dumneavoastră
 Folosiţi propoziţii scurte și un
design atractiv

Contra
– Nu atașați niciodată documente
originale
– Evitați hârtia colorată și alegeți un
font de redactare ușor de citit

 CV-ul trebuie să funcționeze in
favoarea dumneavoastră

– Nu trimiteți doar CV-ul
dumneavoastră, atașați şi
scrisoarea de intenție

 Tehnoredactaţi CV-ul pe
calculator

– Nu menţionaţi data la care aţi
scris CV-ul

 Verificați ortografia și gramatica
întotdeauna

– Nu scrieți un CV prea lung

 Poza aplicată in CV trebuie să fie
decentă şi recentă
 Tot ce e scris într-un CV trebuie
să fie adevărat

– Nu trimiteți un CV incomplet
– Nu este bine să menționați
salariul dorit
– Nu deveniți prea personal

 Un CV trebuie să fie concis, două
pagini sunt în general suficente

– Nu includeți o adresă de E-Mail
neprofesională

 Trebuie să fie ușor de ințeles
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