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CV
Imi´ i nazwisko

Zdj´cie

Dane personalne –
data urodzenia, stan
cywilny, adres, telefon,
e-mail

Cel – o jakie stanowisko ubiega si´ kandydat

DoÊwiadczenie zawodowe – podajemy nazwy firm, w których pracowaliÊmy lub
odbyliÊmy praktyki zawodowe, zakres obowiàzków, okres zatrudnienia

Wykszta∏cenie – okreÊlamy lata nauki w szkole, profil, kierunek, specjalizacj´, zdobyte
tytu∏y

Kwalifikacje – wymieniamy wszystkie posiadane umiej´tnoÊci, odbyte kursy, zdobyte
certyfikaty
J´zyki obce – okreÊlamy stopieƒ bieg∏oÊci znajomoÊci j´zyka

Zainteresowania

Inne elementy

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych
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Dokumenty aplikacyjne – list motywacyjny

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
List motywacyjny powinien nas zareklamowaç i przedstawiç motywacj´ do podj´cia danej pracy
(dlaczego interesuje nas praca w∏aÊnie w tej firmie?). Musimy wyraênie przedstawiç korzyÊci,
jakie b´dzie mia∏ pracodawca, kiedy przyjmie nas do pracy. Starajmy si´ udowodniç mu, ˝e b´dzie
p∏aci∏ nam za wykonanie konkretnej pracy, a nie tylko za nauk´ zawodu.
Zasady pisania listu motywacyjnego

———–––––––––––––———––––––––––––––––

●

Dobrze jest wpisaç imi´ i nazwisko osoby, do której list ma trafiç.

●

Nale˝y podaç, skàd si´ dowiedzia∏o o ofercie (jeÊli z gazety, wówczas nale˝y
podaç dat´ wydania i numer og∏oszenia).

●

Nale˝y podaç, o jakie stanowisko si´ ubiegamy.

●

Nie nale˝y powtarzaç rzeczy wpisanych ju˝ do CV.

●

Nale˝y wyraziç pewnoÊç, ˝e damy sobie rad´ na tym stanowisku, a pracodawca
odniesie korzyÊci z naszego zatrudnienia.

●

TreÊç powinna byç napisana w formie dokonanej, np. organizowa∏am, prezentowa∏am, podpisywa∏am, sporzàdza∏am itp.

—————

Budowa listu motywacyjnego
●

Dane osobowe – imi´ i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu.

●

Adresat – nazwisko szefa firmy lub pracownika za∏atwiajàcego sprawy kadrowe oraz dok∏adna
nazwa i adres firmy, w której chcemy podjàç prac´.

●

Stanowisko, o które si´ ubiegamy – najcz´Êciej piszemy, skàd mamy informacj´ o wolnym
stanowisku pracy.

●

TreÊç – przedstawienie motywacji, dlaczego staramy si´ o t´ prac´. Najlepiej jest, gdy praca
zwiàzana jest z naszym wykszta∏ceniem i doÊwiadczeniem zawodowym. Musimy wyraziç pewnoÊç, ˝e damy sobie rad´ na tym stanowisku. Udowadniamy, ˝e pracodawca, zatrudniajàc
nas, b´dzie mia∏ korzyÊç w postaci dobrze i rzetelnie wykonanego zadania, ˝e spe∏nimy si´
zawodowo na danym stanowisku, b´dziemy mogli si´ rozwijaç i czuç satysfakcj´ z dobrze wykonanego zadania.

●

Zakoƒczenie – piszemy formu∏´ grzecznoÊciowà, np. Mam nadziej´, ˝e moje kwalifikacje
i doÊwiadczenie zawodowe zainteresujà Pana/Panià i b´d´ móg∏ w pe∏ni zaprezentowaç swoje
umiej´tnoÊci podczas osobistego spotkania. Z powa˝aniem…

●

Podpis (nie zapomnij o w∏asnor´cznym podpisie!).
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