
CV – JAK DAĆ SOBIE SZANSĘ? 

 

Złożenie CV i Listu Motywacyjnego u pracodawcy to pierwszy krok na drodze do uzyskania 

wymarzonej pracy. Co zrobić, żeby to nie był krok ostatni? 

 

Kilka ważnych, ogólnych rad na początek: 

 Nie ma czegoś takiego jak „gotowiec” – każde CV jest odpowiedzią na konkretna ofertę pracy, 

na konkretne zapotrzebowanie pracodawcy; uniwersalny „gotowiec” to baza którą warto mieć, 

ale tylko po to by ułatwić sobie życie przy opracowaniu właściwego CV. 

 Pisz CV pamiętając o tym, że ma ono być atrakcyjne dla pracodawcy – ważne informacje 

powinny łatwo dać się odnaleźć w tekście CV; przeanalizuj więc swoje CV tak jakbyś sam był 

osoba szukającą odpowiedniego kandydata a wtedy zorientujesz się jakie informacje trzeba 

wyeksponować; nie pisz wszystkiego czym tylko chcesz się pochwalić – pisz to czym warto się 

pochwalić w kontekście danego stawiska pracy. 

 Nie kłam w CV – każde kłamstwo w końcu może Cię tylko skompromitować na rozmowie 

kwalifikacyjnej czy nawet już podczas pracy – etat i tak stracisz a przy okazji pozostanie 

niesmak u pracodawcy i przylgnie do Ciebie zła opinia.  

 Numer referencyjny, nazwa stanowiska – nie wolno o nich zapomnieć – pisz je na kopercie, w 

temacie maila, w nagłówku listu motywacyjnego... – pracodawca nie będzie wyszukiwał tej 

informacji (nie ma na to czasu).  

 Twoje CV to twoja wizytówka – warto zatroszczyć się o schludny, estetyczny wygląd 

dokumentu. 

 Koniecznie umieść klauzule o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Schemat CV z komentarzami: 

 

Dane osobowe 

 imię, nazwisko 

 adres kontaktowy 

 wiek (podaj wiek nie datę urodzenia – ułatw życie osobie czytającej CV we własnym 

interesie- niech nie musi się męczyć i przeliczać) 

 numer telefonu 

 mail  - bardzo ważne żeby adres był poważny i profesjonalny – unikaj: misio@buziaczek.pl 

najlepiej imię.nazwisko@domena.pl dodatkowo wzmocnisz w ten sposób w pamięci osoby 

rekrutującej brzmienie swojego nazwiska; 

 zdjęcie – musi być dobre – jeśli nie spełnia wymogów to lepiej wcale nie zamieszczaj ale 

oczywiście zdjęcie warto mieć - twarz na zdjęciu jest łatwiej zapamiętywana przez osobę 

przeglądającą napływające do firm CV (czasem zresztą w dużej ilości); najbezpieczniejsze 

są zdjęcia typu „do legitymacji” maja one charakter oficjalny(zdjęć prywatnych należy 

unikać); 

 

Wykształcenie i Doświadczenie 

Co umieścić jako pierwsze?  

To co lepsze z punktu widzenia konkretnej oferty pracy – jeśli aplikując na dane stanowisko pracy 

mocniejszą pozycją jest doświadczenie – umieść je jako pierwsze, a jeśli wykształcenie – niech 

wiedzie prym; generalnie absolwenci mają więcej do zaoferowania w pozycji wykształcenie ale 

oczywiście to nie jest reguła. 

Pamiętaj, że w tych punktach CV obowiązuje reguła odwróconej kolejności – na początek to co 

bardziej aktualne a potem to co wydarzyło się wcześniej. 

Pozycja doświadczenie to także miejsce na pochwalenie się stażami, wolontariatem, praktykami. 

Opisując doświadczenie zawodowe podaj nie tylko czas zatrudnienia (stażu, praktyki), nazwę firmy 

czy nazwę zajmowanego stanowiska pracy – tak na prawdę najważniejsze w tym punkcie są 

informacje opisujące zakres wykonywanych obowiązków bo to jest najistotniejsze z punktu 

widzenia osoby rekrutującej (a kandydatowi daje szanse na pełniejszą prezentację). 

 

Osiągnięcia 

Jeśli  masz czym się pochwalić koniecznie wypełnij ten punkt 

 

Umiejętności 

Język (warto określić stopień zaawansowania osobno w mowie i piśmie) 

Obsługa komputera (wynotuj jakie programy) 

Prawo jazdy 

Inne umiejętności ważne z punktu widzenia stanowiska pracy na jakie składana jest aplikacja  
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Zainteresowania 

Prawdziwe!!! Tu warto się wysilić i poprzeć deklaracje, że czymś się interesujemy przykładami – to 

wyróżni Cię z tłumu i może być zwyczajnie intrygujące dla osoby rekrutującej. 

 

Działalność pozazawodowa 

Tu możesz pokazać inną twarz – Twoją aktywność społeczną: działalność w organizacjach 

studenckich, stowarzyszeniach – jeśli na tym polu możesz się pochwalić czymś szczególnym można 

tę cześć CV umieścić wcześniej. 

 

Klauzula: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla 

niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie 

Danych Osobowych Dz. Ust.. z 2002r. Nr 101 poz.926 ze zmianami.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czy coś jeszcze można dodać lub zmienić? 

 

Oczywiście. Przygotowując CV nie musisz się sztywno trzymać zaproponowanego porządku. 

Czasem warto nieco zmodyfikować tekst i zamieścić inne punkty CV: 

 

Profil zawodowy – kilka słów zaraz na początku po danych osobowych, skondensowany opis 

osoby, swoista reklamówka ;  na przykład: „młoda, ambitna osoba z silną motywacją na rozwój  w 

obszarze doradztwa kariery, doświadczenie w szkoleniach umiejętności społecznych”; 

 

Kompetencje zawodowe – w tym punkcie można wykazać różne umiejętności przydatne na 

stanowisku pracy, o które się starasz i  których poszukuje w kandydatach przyszły pracodawca; ten 

punkt warto wtedy umieścić przed doświadczeniem zawodowym i wykształceniem; wynotuj 

konkretne umiejętności i poprzyj je przykładem, na przykład: 

świetny organizator – współorganizator szkolenia z zakresu szybkiego czytania; 

 

Przygotowała Magdalena Rolska 


