5 BŁĘDÓW,

przez które Twoje CV
może zostać odrzucone

SPIS TREŚCI
DLACZEGO CV JEST TAK WAŻNE?
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NA KONIEC: ZESTAW ĆWICZEŃ

NA POCZĄTEK:

Dlaczego CV jest takie ważne?
Czy wiesz, że rekruter poświęca średnio 6 sekund na
przejrzenie jednego CV? To nie kwestia lenistwa czy
ignorancji, tylko liczby nadsyłanych aplikacji i mocno
ograniczonego czasu na znalezienie najlepszego kandydata.
Co to oznacza w praktyce? CV powinno być skondensowane, konkretne, przyjazne wizualnie i
przede wszystkim – musi zawierać informacje, których rekruter szuka.
Pierwsze wrażenie możesz zrobić tylko raz, a w rekrutacji jest nim właśnie Twoje CV. To ten dokument
może dać Ci możliwość przejścia do dalszego etapu i osobistego zaprezentowania się podczas
rozmowy kwalifikacyjnej. Dlatego tak ważne jest, aby Twoje CV wyróżniało się spośród setek innych
aplikacji.
Czy liczba wysłanych CV ma znaczenie? W tym przypadku liczy się jakość, a nie ilość.
Więcej dowiesz się w kolejnych rozdziałach tego e-booka.

"

Okiem eksperta
Zmieniają się technologie, nasze postawy jako pracownicy czy kandydaci, ale wciąż życiorys z podsumowaniem
dotychczasowej kariery i umiejętności pozostaje jedną z podstaw rekrutacji. Jak wyróżnić się na tle dziesiątek
czy setek CV innych kandydatów? Ile firm i stanowisk, na które szukają pracowników – tyle jest też odpowiedzi
na to pytanie. Wśród osób odpowiedzialnych za rekrutację krążą legendy o kandydatach z ogromną fantazją, o
kreatywnych CV drukowanych na jaskrawym papierze czy nietypowych formach przekazywania aplikacji
pracodawcom. Jednak dla rekruterów tym, co najbardziej się liczy, są m.in. przejrzysty i czytelny układ życiorysu,
szybki dostęp do kluczowych informacji, dopasowanie kandydatury do szczegółowych wymagań pracodawcy.
Dlatego dobrze przygotowane CV jest w wielu wypadkach fundamentem, na którym możemy ukształtować
podstawy relacji z przyszłym miejscem pracy. Fundament ten powinien być zbudowany na uważnej lekturze
potrzeb firmy, która ma nas zatrudnić, a następnie wykazaniu i podkreśleniu naszych cech i doświadczeń, które
na te potrzeby odpowiadają. Łatwiej to zrobić, gdy zna się zasady tworzenia dobrego CV.

Jolanta Lewandowska-Bitkowska
HR Biznes Partner w Grupie Pracuj

BŁĄD I:

Nieodpowiednie zdjęcie
Czy istnieje sztywny wymóg załączania zdjęcia do CV? Nie!
Wszystko zależy od Ciebie. Jednak choć coraz częściej mamy
świadomość, że dodanie zdjęcia nie jest obligatoryjne,
nadal jest ono postrzegane przez wielu z nas jako bardzo
istotny element życiorysu zawodowego.
Według badania Pracuj.pl „Na drodze do dobrego CV” odpowiednia fotografia jest uważana przez
49% kandydatów za jeden z najważniejszych elementów graficznych życiorysu – tuż po układzie
dokumentu (59%) oraz kolejności prezentowanych w nim sekcji (54%).
Miej z tyłu głowy, że CV ma zachęcać, nie zniechęcać. Dlatego, jeśli decydujesz się na użycie fotografii
pamiętaj, że jednym z największych błędów, które możesz popełnić przy tworzeniu swojego CV jest
zamieszczenie w nim nieodpowiedniego zdjęcia.

Co w tym przypadku oznacza „nieodpowiednie zdjęcie”?
To zdjęcie złej jakości, rozmazane, źle przycięte. Takie, na którym ledwo Cię widać, kadr z wakacji czy
imprezy. Nie warto też przycinać większych fotografii tak, by było widać tylko Twoją twarz - nie
wygląda to dobrze na dokumentach aplikacyjnych.

Poniżej znajdziesz przykłady zdjęć, które każdy rekruter uzna za odpowiednie do
dokumentów aplikacyjnych.
Dlaczego te propozycje są odpowiednie?
dobra jakość
odpowiednie oświetlenie
wyraźna twarz
uśmiech

Poniżej znajdziesz przykłady zdjęć, które można uznać za nieodpowiednie do
dokumentów aplikacyjnych.
Dlaczego te przykłady są złe?
Unikajmy zdjęć z rodziną i z naszymi pupilami. Pracodawca nie powinien się interesować ani
pytać podczas rozmowy kwalifikacyjnej o Twoje życie prywatne.
Zdjęcie z rozmazaną lub niewidoczną twarzą nie spełnia swojego celu - potencjalny
pracodawca nadal nie wie, jak wyglądasz. Równie dobrze możesz w ogóle nie umieszczać
zdjęcia w CV.
Nie wstawiajmy również zdjęć ze spotkań towarzyskich i z alkoholem.

Pamiętaj, że nie musisz
inwestować w profesjonalne
fotografa, aby mieć
odpowiednie zdjęcie do CV.
Możesz je zrobić w domu!

Okiem eksperta: Jak zrobić zdjęcie do CV smartfonem?
Aby zdjęcie było jak najlepsze, dobrze jest być przygotowanym do sesji fotograficznej. Poświęć
chwilę na zapoznanie się z poniższymi wskazówkami.

Checklista
Znajdź w swoim otoczeniu miejsce z naturalnym światłem, które będzie dobrze oświetlało
Twoją twarz, a jednocześnie będziesz miała za plecami jednolite tło.
Ustaw obiektyw na wysokości Twoich oczu.
Sprawdź czy obiektyw jest czysty - zdjęcie do CV nie potrzebuje romantycznie zamglonego
filtra.
Znajdź w aparacie smartfona funkcję timera lub autowyzwalacza, który będzie odliczał
wybrany przez Ciebie czas, a następnie zrobi zdjęcia. Jeżeli nie masz takiej funkcji w
telefonie możesz również pobrać dedykowaną palikację wpisując w wyszukiwarkę w
GooglePlay lub AppStore hasła "camera timer".

Ustaw się w środkowym kadrze aparatu. Możesz ustawić się całkowicie przodem do
obiektywu, lub wysuniętym lekko lewym bokiem. Postaraj się, aby światło padało z Twojej
lewej strony. Badania naukowe potwierdzają, że lewy profil odbierany jest zazwyczaj jako
ten przyjemniejszy w odbiorze, a jest to spowodowane m.in. tym, iż oglądanie takiego
zdjęcia jest dla naszego umysłu łatwiejsze.
Pamiętaj o trzymaniu głowy prosto, bez jej przekrzywiania. Patrz bezpośrednio w obiektyw
aparatu (nie na ekran wyświetlacza).
Wyprostuj się, ściągnij łopatki do tyłu i w dół, aby nadać sylwetce odpowiednie proporcje,
wyobraź sobie, że na czubku głowy masz przyczepioną tasiemkę, która ciągnie Cię do góry w ten sposób wydłużysz optycznie szyję.
Zamknij na moment oczy, a po chwili otwórz je na ułamek sekundy przed wykonaniem
zdjęcia.
Z uśmiechem czy bez? To zależy głównie od Twojego usposobienia. Metodą złotego środka
możesz wypróbować tzw. "baby smile" - niezbyt szeroki, naturalny uśmiech.
Powyższy fragment pochodzi z bezpłatnego e-booka:
„Jak zrobić zdjęcie do CV smartfonem?” Jowity Pawluczy.

"

ZDJĘCIE W CV NIE JEST KONIECZNOŚCIĄ,
ALE DLACZEGO NIE SKORZYSTAĆ Z OKAZJI,
ABY ZDOBYĆ U OSOBY REKRUTUJĄCEJ
DODATKOWY PUNKT ZA OTWARTOŚĆ?
Jowita Pawluczy

"

Fotografka i przedsiębiorczyni, ekspertka ds. wizerunku online,
Ambasadorka programu Sukces TO JA.

BŁĄD II:

Nieodpowiednia struktura
Tworzenie CV jest niemal powszechnym doświadczeniem
wśród kandydatów. Aż 91% osób badanych przez Pracuj.pl
przyznaje, że kiedykolwiek tworzyły CV, a blisko połowa
(47%) aktualizowała je w ciągu roku od przeprowadzenia
badania. Choć jednak tworzenie życiorysu zawodowego to
dla wielu z nas nic nowego – nie oznacza to, że nie
unikamy w nich błędów.
Jakie potencjalne pułapki czekają na nas przy tworzeniu CV?
Jest ich wiele, ale do najczęstszych należą:
brak danych kontaktowych,
nieodpowiednia kolejność informacji,
bałagan w doświadczeniu zawodowym,
brak jakiejkolwiek informacji o pełnionych obowiązkach na danym stanowisku.
Ale wszystko po kolei. Przeprowadzimy Cię po zakamarkach CV krok po kroku.

ELEMENT 1: Dane osobowe i kontaktowe
[sekcja obowiązkowa]
Jakie dane osobowe musisz zawrzeć w CV?
- imię i nazwisko,
- telefon kontaktowy i/lub adres e-mail.
Pamiętaj!
Rekruter musi mieć możliwość kontaktu z Tobą,
więc sprawdź dwa razy, czy w Twoim CV na pewno
znajduje się poprawny numer kontaktowy i/lub
adres e-mail. Taki, który regularnie odbierasz i z
którego stale korzystasz.

Numer kontaktowy:
Nie wpisuj w tym miejscu numeru służbowego,
który aktualnie posiadasz. Posługiwanie się
numerem służbowym w celach znalezienia nowej
pracy może być postrzegane jako działanie na
szkodę Twojego obecnego pracodawcy. Pamiętaj
także, aby numer, który tam wpiszesz był naprawdę
TWÓJ, a nie bliskiej osoby, partnera czy członka
rodziny.
Adres e-mail:
Tak jak w przypadku numeru telefonu, powinien to
być Twój prywatny adres e-mail, a nie służbowy.
Z adresem e-mail jest podobnie jak ze zdjęciem – musi spełniać pewne standardy. Co to oznacza?
Najlepiej, aby zawierał Twoje imię i nazwisko albo inicjały. Przykłady: a.kowalska@domena.com,
anna.kowalska@domena.com, a_kowalska@domena.com czy anna_kowalska@domena.com.
Tak skonstruowany adres e-mail, oprócz tego, że jest profesjonalny, będzie łatwy do wyszukania w
skrzynce odbiorczej, gdyby rekruter zagubił korespondencję od Ciebie.

Co w takim razie oznacza „nieodpowiedni” adres e-mail? Najlepiej pokazać to na przykładach:
agent123@buziaczek.pl, figlara@domena.com, dziki@buziaczek.pl.
Po pierwsze - są to adresy, które brzmią dość infantylnie, po drugie w żaden sposób nikt nie jest
nas w stanie po nich zidentyfikować. Jest także obawa, że rekruter po prostu nie potraktuje
wiadomość z takiego adresu e-mail poważnie albo pomyśli, że to spam.

Czego nie musisz wpisywać w CV?
Zdarza się też sytuacja, że osoba aplikująca podaje zbyt dużo danych osobowych, które z
perspektywy pracodawcy są zbędne.
Data urodzenia
Każdy rekruter patrząc na twoje CV i tak będzie w stanie określić mniej więcej Twój wiek na
podstawie doświadczenia zawodowego lub historii edukacji.

Okiem eksperta
Sama data urodzenia czy też wiek nie jest wymagany w CV. To do nas należy decyzja, czy chcemy taką
informację umieścić w naszych dokumentach aplikacyjnych. Pamiętajmy jednak o tym, że na dalszym
etapie rekrutacji pracodawca ma prawo pozyskać od Ciebie taką informację. Wynika to z artykułu 22 §
1 Kodeksu pracy. Zgodnie z jego treścią pracodawca ma prawo żądać od Ciebie następujących danych:
imię (imiona) i nazwisko,
data urodzenia,
wskazane przez Ciebie dane kontaktowe,
wykształcenie,
kwalifikacje zawodowe,
przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
Pamiętaj także, że pracodawca nie może różnicować sytuacji pracowników czy kandydatów m.in. na
podstawie kryterium wieku.
Podsumowując: nie musisz w swoim CV wpisywać daty urodzenia i nie wpływa to na rozpatrzenie
Twoich dokumentów, jednak na dalszym etapie rekrutacji będziesz poproszony o udzielenie takiej
informacji.
Agnieszka Ciećwierz
CEO Sigmund Polska i ekspertka w branży HR, autorka książek i
bloga aciecwierz.pl

Miejsce zamieszkania
To dana bardzo osobista, której – jeśli nie
musisz – nikomu nie podawaj. Jeśli chcesz,
możesz jedynie napisać w obrębie jakiego
miasta czy regionu jesteś w stanie pracować
stacjonarnie.
Stan cywilny
Nie jesteś zobligowana, aby podawać tak
prywatne
informacje
potencjalnemu
pracodawcy. Ponadto nie mogą one wpływać
na przebieg i finalną decyzję w rekrutacji.
Pytanie o stan cywilny, a także ewentualne
plany związane z macierzyństwem zgodnie z
prawem nie powinny paść podczas rozmowy
kwalifikacyjnej.

Wskazówka
Jeżeli prowadzisz aktywnie swój profil na
LinkedIn, możesz się nim pochwalić właśnie
w sekcji danych osobowych. Wystarczy, że
zamieścisz link. Idealnie, gdyby był aktywny,
tak aby rekruter, czytając Twoje CV w formacie
.pdf, mógł od razu się tam „przeklikać”.
Dodając swój profil na LinkedIn, pokazujesz
rekruterowi, że budujesz swój wizerunek
zawodowy w sposób profesjonalny oraz
przemyślany i zależy Ci na rozwoju swojej
kariery.

ELEMENT 2: Podsumowanie zawodowe
[sekcja nieobowiązkowa]
W Polsce podsumowanie zawodowe nie jest
jeszcze tak popularne jak za granicą. Nie jest
także wymagane, ale to nie oznacza, że
rekruterzy nie zwracają na nie uwagi. Dobrze
napisane
podsumowanie
może
zadziałać na Twoją korzyść. Jeśli je
dodasz, możesz zyskać ogromną przewagę nad
pozostałymi kandydatami. Podsumowanie
zawodowe w CV zazwyczaj znajduje się na
samej górze tego dokumentu.
Na co zwrócić uwagę pisząc podsumowanie zawodowe?
Zwięzłość. To kilka krótkich i mocnych zdań.
Język korzyści. W tym miejscu nie tylko uwypuklasz swoje sukcesy czy doświadczenie, ale
masz pokazać potencjalnemu pracodawcy, jakie korzyści może przynieść firmie zatrudnienie
Cię.
Prostota. Unikaj zdań wielokrotnie złożonych, z trudnymi słowami. Miej z tyłu głowy te 6
sekund, o których wcześniej pisałyśmy. Podsumowanie = konkret.
Fakty i liczby. To one przemawiają do pracodawcy i odpowiednio argumentują Twoją
kandydaturę.
Słowa klucze. Poszukaj ich w ogłoszeniu o pracę, a potem wyeksponuj w podsumowaniu
zawodowym.

Przykłady podsumowań zawodowych:
Jestem handlowcem z ponad 7-letnim doświadczeniem. Cenię sobie pracę w zespole. Lata
spędzone w branży samochodowej nauczyły mnie szybkiego nawiązywania relacji i takiego kontaktu
z klientami, aby pozostali ze mną na dłużej. Dzięki mojej pracy w ciągu roku obroty zespołu
sprzedażowego firmy wzrosły o 30%.
Jestem Project Managerem z ponad 10-letnim doświadczeniem w branży budowalnej.
Samodzielnie prowadzę kompleksowe projekty o milionowych budżetach - od etapu przygotowań
po realizację oraz wdrożenie. Dzięki mojej szczegółowej analizie kosztów i negocjacjom z
podwykonawcami organizacja zaoszczędziła 300 000 zł w ciągu roku.

ELEMENT 3: Doświadczenie zawodowe
[sekcja obowiązkowa]
Doświadczenie zawodowe przedstawiamy w CV w sposób
chronologiczny, zaczynając od obecnego lub ostatniego
miejsca zatrudnienia. W CV możemy wpisać aktywności
zawodowe, które realizowaliśmy na podstawie umowy o
pracę, ale także umowy zlecenie, umowy o dzieło, praktyki i
staże.
Opis stanowiska/pracy musi zawierać:
datę - zazwyczaj miesiąc i rok rozpoczęcia oraz
zakończenia pracy,
nazwę stanowiska,
nazwę firmy,
opis kluczowych obowiązków.

Dlaczego tak ważny jest opis kluczowych obowiązków?
W każdej firmie struktura zatrudnienia wygląda inaczej. Choć
niektóre stanowiska mogą mieć identyczne albo podobne nazwy,
nie musi to oznaczać, że zakres obowiązków z nimi związany jest taki
sam. Warto więc wyjaśnić, jaki był Twój zakres odpowiedzialności i
zadań na danym stanowisku, aby rekruter wiedział, czym
zajmowałaś się w przeszłości i jakie masz doświadczenie.

Przykładowy opis:
08.2019-obecnie
Firma XYZ
Specjalistka ds. projektów i social mediów
Zakres obowiązków:
- wsparcie przy koordynacji i realizacji projektów edukacyjnych dla młodzieży,
- tworzenie budżetów i harmonogramów do projektów,
- negocjowanie z podwykonawcami,
- koordynacja działań promocyjnych projektów,
- obsługa i tworzenie treści do kanałów w mediach społecznościowych,
- tworzenie raportów z działań dla Partnerów przy projektach.

Okiem eksperta
W jednym z CV, które kiedyś do mnie trafiły kandydat, który
ewidentnie nie lubił swojej pracy, opisał swoje obowiązki
używając przekleństw. O ile opisanie obowiązków jest jak
najbardziej wskazane, to forma w jakiej to zrobił z pewnością
nie była tą, która miała trafić w ręce rekrutera. Dlatego, jeżeli
piszesz CV „na brudno” i zamieszczasz w nim skróty myślowe,
pamiętaj o dokładnym przeczytaniu dokumentu przed jego
wysłaniem i poprawieniu tego typu zdań. Upewnij się też, że
wysyłasz aktualną wersję CV.
Ewelina Amanowicz
Starsza Specjalistka ds. Rekrutacji
i Marki Pracodawcy w Grupie Pracuj

Wskazówka
Do każdego stanowiska możesz dopisać największe osiągnięcie. Mogą to być różne rzeczy, ale zawsze
kieruj się wcześniej wspomnianą zasadą „faktów i liczb”.
Przykłady osiągnięć:
„W 2021 zrealizowałam plan sprzedaży w 130%”.
„W ciągu pierwszego półrocza wprowadzone przeze mnie
zmiany sprawiły, według ankiet satysfakcji, że zadowolenie
klientów z jakości obsługi podniosło się o 30%”.
„Podczas sprawowania przeze mnie nadzoru
redaktorskiego nad treściami na portalu liczba unikalnych
wejść na www wzrosła o 50%”.
„Treści, które przygotowywałam do social mediów były 10
razy bardziej popularne niż treści innych autorów i
kreowały o 30% więcej interakcji”.
„Za stworzoną przez mnie kampanię społeczną otrzymałam
nagrodę XYZ”.

Pamiętaj o tym, że osiągnięcia, które wskazujesz w CV powinny
dotyczyć Twoich sukcesów zawodowych, a nie prywatnych.

"

Pamiętam przypadek kandydatki, która miała dwóch dorosłych synów i w swoim CV zawarła obszerny opis
osiągnięć dzieci i ich zainteresowań. Dowiedziałam się m.in. że jej syn gra na wiolonczeli, jaką skończył
szkołę z wyróżnieniem itp. Na rozmowie kandydatka powiedziała, że dzieci traktuje jako swój życiowy sukces i
dlatego poświęciła im tyle miejsca w swoim CV. Wyglądało to jednak nieprofesjonalnie i nieadekwatnie,
wzbudziło też duże zdziwienie osób zaangażowanych w rekrutację.
Justyna Barczyk-Zielińska
Ekspertka ds. Szkoleń i Rozwoju
Pracowników w Grupie Pracuj

"

ELEMENT 4: Wykształcenie [sekcja obowiązkowa]
Poniżej znajdziesz parę wskazówek, według których warto tworzyć tę sekcję w
CV:
1. Wykształcenie należy zapisać w CV chronologicznie. Od ostatniej lub obecnej szkoły do
najstarszej. Przy każdej pozycji wpisujemy rok ukończenia (wpisywanie co do miesiąca nie jest
niezbędne), typ szkoły, kierunek czy profil, uzyskany tytuł. Jeżeli jesteś w trakcie studiów, warto
to zaznaczyć.
2. Skup się na wykształceniu wyższym bądź zawodowym. Nie musisz odnotowywać
szkoły średniej i podstawowej.
3. W CV nie wpisujemy szkół, których nie ukończyliśmy – przerwaliśmy. Zwłaszcza,
jeżeli otrzymanie tytułu w tym obszarze jest wymogiem koniecznym. Taka informacja może
wprowadzić rekrutera w błąd.
4. Co w przypadku kiedy lista ukończonych przez nasz szkół zajmuje większość CV i nie ma
miejsca na pozostałe elementy? Wówczas w CV warto wymienić tylko te okresy
edukacji, które tematycznie pokrywają się ze stanowiskiem, na które aplikujesz i
mogą wzmocnić Twoją kandydaturę.

ELEMENT 5: Umiejętności twarde i miękkie
[sekcja obowiązkowa]
Kompetencje i umiejętności to zbiór, dzięki
któremu potencjalny pracodawca może ocenić,
czy kandydat ma niezbędne zasoby, które pozwolą
mu wykonywać pracę w odpowiedni i efektywny
sposób.

Umiejętności twarde

Umiejętności miękkie

to te, które można zmierzyć i są łatwo
weryfikowalne. To na przykład:
znajomość języka obcego na określonym
poziomie,
obsługa programów/systemów np.
Microsoft Office, SAP, Adobe, CAD,
prawo jazdy czy uprawnienie na wózek
widłowy,
obsługa kasy fiskalnej,
umiejętność
wykonania
rysunku
technicznego,
znajomość prawa podatkowego.

są związane z osobowością człowieka i o wiele
trudniej je zmierzyć. Dlatego bardzo często na
rozmowach o pracę rekruterzy proszą, aby
podać przykładową sytuację, w której
kandydat miał okazję daną umiejętność
wykorzystać. Poniżej przestawiamy parę
przykładów takich umiejętności:
zarządzanie stresem i praca pod presją
czasu,
organizacja pracy i ustalanie priorytetów,
inteligencja emocjonalna i asertywność,
radzenie sobie z krytyką,
zdolności przywódcze,
kreatywność,
logiczne myślenie,
zdolność do adaptacji i otwartość na
nowe rozwiązania,
zdolność szybkiego uczenia się.

Kompetencje przyszłości,
czyli na co będą stawiać pracodawcy?
Kompetencje
przyszłości,
których
znaczenie według Ekspertów World Economic
Forum będzie rosło na rynku pracy:
zarządzanie ludźmi i zespołami,
przywództwo i wpływ społeczny,
zdolności negocjacyjne,
inteligencja emocjonalna,
orientacja na potrzeby,
współpraca,
rozwiązywanie złożonych problemów,
krytyczne myślenie,
kreatywność.
Według McKinsey Institute do
2030 r. na europejskim rynku
pracy popyt na kompetencje
społeczne wzrośnie aż o

22%

4 kompetencje miękkie,
które ułatwią Ci awans. Jak je trenować?
PRZECZYTAJ

ELEMENT 6: Kursy, szkolenia, certyfikaty
[sekcja nieobowiązkowa]
Kursy, szkolenia i certyfikaty mają być niejako
potwierdzeniem deklaracji, którą złożyłeś w
sekcji „Umiejętności”. Jeżeli nie masz
ukończonych żadnych kursów czy szkoleń, nie
przejmuj się. To nie jest niezbędny element
CV. Możesz go pominąć.

Jeśli masz na swoim koncie wiele kursów,
wpisz tylko te, które potwierdzają
umiejętności wymagane przez pracodawcę
oraz pokazują znajomość danego obszaru czy
branży.
Personalizacja jest najważniejsza!

ELEMENT 7: Działalność dodatkowa
[sekcja nieobowiązkowa]
To miejsce, w którym możesz wpisać wszelkie aktywności pozazawodowe, które mogą być w
jakiś sposób powiązane z Twoją karierą lub mogą pokazywać Cię w dobrym świetle przed
potencjalnym pracodawcą. To może być wolontariat, udział w kampanii społecznej, czy fakt, że
jesteś zapraszana jako ekspertka do wypowiedzi w mediach czy na konferencjach branżowych.
A może prowadzisz bloga?

ELEMENT 8: Zainteresowania
[sekcja nieobowiązkowa]
Hobby może dużo mówić o pracowniku, ale jeżeli
go nie posiadasz – nie wpisuj nic na siłę. I nie
wymyślaj! Może się okazać, że na rozmowie
rekrutacyjnej spotkasz po drugiej stronie fanatyka
właśnie tego tematu, który będzie chciał z Tobą o
nim porozmawiać. Jeśli wpisałaś w CV „zmyślone”
zainteresowanie:
„polska
kinematografia
przedwojenna” i rekruter spyta Cię, jaki film
mogłabyś mu polecić, będzie niezręcznie, jeżeli nie
będziesz w stanie wymienić choćby jednego tytułu.
Taka cisza może położyć się cieniem na rozmowie
kwalifikacyjnej.

ELEMENT 9: Klauzula o przetwarzaniu danych
[sekcja nieobowiązkowa]

Okiem eksperta
Wbrew obiegowym opiniom nie każde CV musi zawierać klauzulę o wyrażeniu zgody na
przetwarzanie danych osobowych. Dlaczego? Każde przetwarzanie danych osobowych musi opierać
się na odpowiedniej do celu podstawie prawnej.
W rekrutacji zakres żądanych przez pracodawcę danych określa art. 221 § 1 kodeksu pracy – należą
do nich:
-- imię (imiona),
- nazwisko,
- data urodzenia,
- dane kontaktowe wskazane przez kandydata/kandydatkę,
- informacja o wykształceniu,
- kwalifikacje zawodowe,
- przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Już z tego wynika, że dane podane w CV mogą być przetwarzane bez konieczności dodatkowego
wyrażenia zgody – bo podstawa prawna do ich przetwarzania już istnieje (art. 6 ust. 1 lit. c RODO –
niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego).
Niezależnie od tego, musisz znać jeszcze jedną ważną zasadę, która znajduje zastosowanie w
rekrutacji – zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest udzielona nie tylko wtedy, gdy
napiszemy magiczną formułkę „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych”, ale też
kiedy nasze działanie można uznać za wyraźnie potwierdzenie udzielenia zgody. Za takie uważa się,
np. wysłanie CV w odpowiedzi na ogłoszenie.
Jeżeli więc z własnej inicjatywy chcesz w CV podać więcej danych niż te, o których mowa w art. 221 §
1 k.p., to też należy uznać, że przesyłając CV wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych w
procesie rekrutacji, w którym bierzesz udział.
Kiedy w takim razie umieszczenie w CV klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych będzie konieczne?
W 2 przypadkach:
1) gdy chcesz, żeby Twoje dane podane w CV były przetwarzane także dla celów kolejnych
rekrutacji,
2) gdy chcesz podać szczególne kategorie danych, np. dane o zdrowiu lub informację o
pochodzeniu etnicznym.
Pamiętaj jednak, że potencjalny pracodawca nie może żądać od Ciebie tych danych - to Twoja
decyzja, czy je podasz.
Udzieloną zgodę możesz wycofać w każdej chwili – z tego prawa możesz skorzystać, np. gdy zmienisz
decyzję co do brania udziału w kolejnych rekrutacjach.
Monika Wieczorek
Radczyni prawna, Wieczorek Kancelaria Radcowska.
Specjalizuje się w prawie pracy, prawie nowych technologii i
ochronie danych osobowych. @mecenas.wieczorek

Poniżej znajdziesz trzy przykłady klauzul, które możesz zawrzeć w CV, aby Twoja
aplikacja została uwzględniona przy kolejnych rekrutacjach u danego
pracodawcy.
WERSJA PODSTAWOWA:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV w celu prowadzenia przyszłych
procesów rekrutacji.
WERSJA ROZSZERZONA:

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych, RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV w
celu prowadzenia przyszłych procesów rekrutacji.

WERSJA ZE SZCZEGÓŁAMI:

Można też w klauzuli podać nazwę pracodawcy, do którego aplikujemy lub np. dodać czas przez jaki
chcemy brać udział w rekrutacjach (Y to liczba lat):
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV w celu prowadzenia przyszłych
procesów rekrutacji przez okres Y lat od chwili przesłania przeze mnie CV.
Pomimo tego, że klauzula nie jest obowiązkowa to część pracodawców nadal jej
wymaga i wtedy z ostrożności powinno się ją umieścić w CV. Jest to nadmiarowa
czynność, ale brak klauzuli może powodować wykluczenie z rekrutacji.

CV jak klocki
Możesz skonstruować CV według wcześniej
zaprezentowanej kolejności, ale nie jest to
konieczność. Pomimo tego, że każde CV składa
się ze standardowych pól, które
przedstawiliśmy w tym e-booku to ważne jest,
aby ułożyć te elementy w odpowiedniej
kolejności. Potraktuj je jak klocki, z których
możesz za każdym razem stworzyć coś nowego,
coś specjalnie na potrzeby danego
pracodawcy. Skąd wiedzieć jaką kolejność
zastosować w CV?

"

ZANIM DOJDZIESZ DO TEGO, JAK TWOJE CV POWINNO
BYĆ SKONSTRUOWANE, MUSISZ ZDECYDOWAĆ, KTÓRE
WYMOGI Z KONKRETNEGO OGŁOSZENIA
O PRACĘ SPEŁNIASZ I KTÓRE Z NICH SĄ TWOJĄ
NAJSILNIEJSZĄ STRONĄ. TO OD NICH WŁAŚNIE
POWINNAŚ ZACZĄĆ TWORZYĆ SWOJE CV.
TO JEST JAK Z KSIĄŻKĄ: ZACZYNAMY
OD NAJCIEKAWSZEGO.

"

Olga Legosz
Wiceprezeska Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką, ekspertka
z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi z ponad 18-letnim
doświadczeniem w polskich i zagranicznych korporacjach.

Przykład CV: Chcę się przebranżowić
Jeżeli uwielbiasz robić make-up i aplikujesz na stanowisko w branży beauty, ale doświadczenie
masz przede wszystkim w branży księgowej to wyeksponuj mocno fakt, że makijaż jest Twoją pasją
od wielu lat, że przeszłaś odpowiednie kursy, masz certyfikaty, a po godzinach prowadzisz beauty
vloga. Nie upieraj się, aby zaczynać swoje CV od wykształcenia, którego w tym kierunku nie
posiadasz. Na początek pokaż swoje najmocniejsze strony.

Przykład: CV: Poszukuję pierwszej pracy
To oczywiste, że poszukując pierwszej pracy możesz mieć w doświadczeniu zawodowym tylko
praktyki albo możesz nie mieć nic. Wtedy warto skupić się na innych elementach CV, które pokażą
Twoje kompetencje w danym obszarze.
Gdy dopiero rozpoczynasz karierę zawodową, możesz uwzględnić w swoim wykształceniu liceum,
które ukończyłaś. Jeżeli profil klasy jest spójny ze stanowiskiem, na które aplikujesz lub
wymaganymi umiejętnościami, to warto tę informację wyeksponować.
Krótki przykład. Nie masz jeszcze doświadczenia zawodowego, a w ogłoszeniu rekrutacyjnym jest
napisane: „praca w środowisku międzynarodowym”. Może jednak jesteś absolwentem liceum
międzynarodowego lub amerykańskiego i możesz to zaznaczyć w swoim CV? Jeśli byłaś na wymianie
zagranicznej typu ERASMUS albo aktywnie działałaś w samorządzie studenckim i miałaś pod opieką
zagranicznych studentów w Polsce – wspomnij o tym! W ten sposób podkreślasz, że nie jest dla
Ciebie wyzwaniem spotykanie się z różnymi kulturami i językami.
Czasami warto także wyeksponować tytuł swojej pracy dyplomowej, jeżeli pokrywa on się z
obszarem, w którym potencjalnie będziesz wykonywać obowiązki zawodowe. Jeżeli aplikujesz na
stanowisko związane z marketingiem internetowym, a Twoja praca była analizą i oceną dostępnym
na rynku narzędzi online w tym zakresie, to jak najbardziej warto to wyeksponować w CV.
Co jeszcze warto podkreślić w CV, gdy nie masz dużego doświadczenia
zawodowego?
To jest właśnie idealny moment, aby wymienić szkolenia i kursy (nawet jeśli są online). Warto także
napisać o swoich innych aktywnościach nie związanych z etatową pracą:
- wolontariat
- działalność w samorządzie studenckim
- pomoc rodzicom w prowadzeniu rodzinnego biznesu.
W takim przypadku warto też nakreślić swoje zainteresowania i hobby - zwłaszcza, jeżeli w jakiś
sposób łączą się z branżą, w której chcesz zostać zatrudniona.

Materiały uzupełniające
Musisz napisać CV, ale nie wiesz od
czego zacząć? Konstancja Zyzik, Ekspertka z
Grupy Pracuj podpowie Ci, jak krok po kroku
stworzyć CV, które zwróci uwagę potencjalnego
pracodawcy i zwiększy Twoje szanse na
zdobycie nowej pracy.
OBEJRZYJ NAGRANIE
CV krok po kroku

W Internecie bez problemu możesz znaleźć
listy i rankingi umiejętności, które należy
wpisać w CV. Możesz zrobić „kopiuj-wklej”, ale
czy warto? Poznaj wskazówki dotyczące tego,
jak dobrać umiejętności w CV i
opowiadać o nich na rozmowie o pracę od
Ekspertki z Grupy Pracuj - Jolanty
Lewandowskiej-Bitkowskiej.
W stworzeniu CV pomocny będzie
darmowy kreator CV,
przygotowany przez zespół Pracuj.pl.

OBEJRZYJ NAGRANIE
Umiejętności w CV

Mama po urlopie macierzyńskim nie ma lekko na rynku pracy? Poradziłaś sobie z brakiem snu, kolkami,
karmieniem i kąpielami wijącego się malucha – poradzisz więc sobie ze wszystkim. Jeżeli powracasz
na rynek pracy po urlopie macierzyńskim lub wychowawczym i potrzebujesz wsparcia
to zajrzyj do e-booka, którego przygotowali eksperci z Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką i Grupy Pracuj.
Dzięki niemu dowiesz się m.in. jak macierzyństwo wzbogaca Twoje CV, jakie kompetencje zdobywasz
opiekując się dzieckiem i będąc menadżerką domu, gdzie możesz znaleźć kursy, dzięki którym zdobędziesz
nowe umiejętności nie wychodząc z domu, jak i gdzie poszukiwać nowej pracy.
ZOBACZ E-BOOKA

BŁĄD III:
CV niezgodne z ogłoszeniem
rekrutacyjnym
Jedną z najważniejszych zasad tworzenia CV jest to, aby
było ono dopasowane do danego ogłoszenia
rekrutacyjnego. To oznacza, że stworzenie jednego
„uniwersalnego” CV i wysyłanie go masowo w odpowiedzi
na różne oferty pracy mija się z celem. Przez wielu
rekruterów uznawane jest za stratę czasu i energii.

Według badania Pracuj.pl „Nowe oblicza pracy” aż 57% Polaków szukających nowego miejsca
zatrudnienia stara się każdorazowo dopasować CV do potrzeb konkretnego
pracodawcy czy treści oferty. Tym ważniejsze jest, by nie znaleźć się wśród tych, których
życiorys jasno zdradza, że nie zapoznaliśmy się dokładnie z treścią ogłoszenia czy poszukiwanym
profilem kandydata.

"

Niestety zdarza się, że otrzymuję CV od osób, które już w podsumowaniu swojego życiorysu wskazują, że
szukają pracy w zupełnie innym charakterze niż ta, na którą aktualnie prowadzę rekrutację. Taka sytuacja
wyraźnie wskazuje, że kandydat nie zapoznał się dokładnie z treścią ogłoszenia. Niekiedy aplikujący
przesyłają swoje CV, choć nie spełniają wymagań wskazanych w ogłoszeniu. Przykładowo, stanowisko
wymaga znajomości języka angielskiego, a w CV nie ma o nim słowa, najczęściej dlatego, że kandydat nie
zna tego języka. Taka sytuacja marnuje czas zarówno rekrutera, jak i kandydata.
Lidia Piasecka-Netczuk
Starsza Specjalistka ds. Rekrutacji IT
w Grupie Pracuj.

"

Jak zatem podejść do tego tematu?
KROK 1:
Znajdź ofertę pracy,
na którą chcesz aplikować.

KROK 2:
Przeczytaj ofertę i przeanalizuj ją pod względem
słów kluczowych, opisu stanowiska i wymagań.

KROK 3:

Stwórz spersonalizowane CV, które będzie pokazywało, że jesteś pracownikiem,
który świetnie sobie poradzi na danym stanowisku.

Krok 1: Popracujmy na żywym organizmie –
analiza ogłoszenia

To ogłoszenie, które jakiś czas temu
opublikowaliśmy jako Fundacja
Sukcesu Pisanego Szminką na portalu
Pracuj.pl. Powiedzmy, że takie
ogłoszenie znajdujemy w Internecie.
Jak dobrze je czytać, aby potem
stworzyć do niego poprawnie CV?

Każdy z elementów we wstępie ogłoszenia daje nam bardzo ważną informację.
Miejsce i tryb wykonywania pracy
W ogłoszeniu widzisz, gdzie Twój potencjalny pracodawca ma siedzibę i od razu możesz sprawdzić,
ile zajmie Ci ewentualny dojazd do pracy. To także może wpłynąć na Twoją decyzję o tym, czy
finalnie chcesz aplikować na dane stanowisko, a jeśli tak - na warunki finansowe, które postawisz w
trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Jeżeli tryb pracy opisany jest jako „praca hybrydowa”, a Ty chcesz
pracować wyłącznie „zdalnie”, to poszukaj właśnie takiego ogłoszenia. Nie bez powodu rekruterzy i
pracodawcy zaznaczają wyraźnie takie rzeczy w ogłoszeniu.
Rodzaj zatrudnienia
Sprawdź, na jakich zasadach potencjalny pracodawca chce Cię zatrudnić – zweryfikuj stanowisko,
rodzaj proponowanej umowy, wymiar etatu. Warto również sprawdzić w kalkulatorze płac kwoty –
brutto i netto, które chcesz zarabiać - w zależności od różnych form współpracy. Znając stopień
stanowiska i branżę, możesz sprawdzić rynkowe widełki wynagrodzenia w raportach płac.

Wskazówka

Już po tytule i stanowisku w tej ofercie pracy
możesz zobaczyć, że pracodawca dba o równość
płci w ogłoszeniach o pracę (i zapewne w
rekrutacji), bo stosuje feminatywy. To może
świadczyć o wartościach i kulturze organizacyjnej
firmy oraz jej prokobiecym podejściu.

Czy wiesz, że...

83%

Polek popiera wykorzystywanie
żeńskich nazw stanowisk

3/4

z nich oczekuje feminatywów w
ogłoszeniach o pracę, a także
chciałaby mieć wpływ na nazwę
swojego stanowiska

73%

Polek uważa, że żeńskie nazwy
stanowisk są ważne i określają
funkcję zawodową jaką pełni
kobieta, na tych samych zasadach
jak i w przypadku mężczyzn.

Zobacz więcej danych
na podstawie badania
Pracuj.pl TUTAJ!

Krok 2: Rozkładamy ogłoszenie na czynniki pierwsze

Zakres obowiązków
To ten moment, w którym należy poszukać „słów kluczowych”. W tym przypadku są to:
koordynacja projektów,
oferty sprzedażowe,
budżety,
harmonogramy,
webinary,
To są słowa-klucze, które warto wykorzystać do
promocja,
opisania własnego doświadczenia zawodowego i
eventy,
zakresu obowiązków na poprzednich stanowiskach.
artykuły,
Warto także, by wybrane z nich zawrzeć w
media społecznościowe.
podsumowaniu zawodowym, jeżeli się na takie
zdecydujesz.

Wymagania
Czy musisz spełniać wszystkie wymagania na 100%? Nie. Musisz jednak wiedzieć, że wymagania w
ofercie pracy mają nieprzypadkową kolejność. Tym wymogom, które pracodawcy
umieszczają najwyżej, przypisują oni także najwyższy priorytet. Mogą też, tak jak w tym przypadku,
jasno zaznaczyć niektóre pozycje jako „mile widziane” – co oznacza, że może to stanowić
dodatkowy atut potencjalnego kandydata lub kandydatki.
Pewnie już zauważyłaś, że w wymaganiach pojawiają się konkretne kompetencje - miękkie czy
twarde. Jeżeli je posiadasz, zamieść je w swoim CV. Pamiętaj, że nie musisz robić „kopiuj, wklej”,
możesz opisać je innymi słowami.
Przyglądając się dokładniej ofercie pracy, możesz zobaczyć powiązania pomiędzy
obowiązkami, a wymaganiami. Na przykład:
Tworzenie artykułów na portal -> lekkie pióro i umiejętności redaktorskie
Przygotowanie materiałów graficznych -> znajomość programu Canva
Tworzenie ofert sprzedaży, budżetów, harmonogramów -> znajomość pakietu MS Office

Na końcu ogłoszenia znajduje się część, w której pracodawca może przedstawić siebie bliżej oraz
korzyści wynikające z nawiązania z nim współpracy. Nie jest to co prawda informacja, która pomoże
Ci przy tworzeniu CV, niemniej jednak są to kwestie, do których możesz nawiązać na przykład
podczas rozmowy kwalifikacyjnej – by uzyskać dodatkowe informacje, poznać szczegóły.
Możesz też zobaczyć, że niektóre z oferowanych rozwiązań, potwierdzają istotę wymagań, np. "praca
w atmosferze start-upowej" -> chęć rozwoju i szybkość w uczeniu się, kreatywność i szukanie
nieszablonowych rozwiązań, umiejętność zarządzania sobą w czasie i ustalanie priorytetów zadań.

Krok 3: Stwórz spersonalizowane CV
Analiza ogłoszenia o pracę gotowa? Znasz już słowa-klucze i wiesz, które z wymagań spełniasz?
Świetnie!
To co teraz?
1. Zaczynasz tradycyjnie od wpisania poprawnie swoich DANYCH KONTAKTOWYCH.
2. Możesz stworzyć PODSUMOWANIE ZAWODOWE. Najlepiej, aby podkreślało m.in.:
doświadczenie w zarządzaniu projektami,
umiejętność prowadzenia profili w mediach społecznościowych i tworzenia do nich treści,
samodzielność działania – szybkie uczenie się, kreatywność, poszukiwanie nowych rozwiązać i
zarządzanie sobą w czasie.

Jeśli to możliwe - pamiętaj o faktach, liczbach, przykładach. Ale nie
ograniczaj się tylko do nich, bo - jak wiadomo - każdy ma inną sytuację
zawodową. Przykłady:
Od 5 lat zarządzam wysokobudżetowymi projektami.
Jestem autorką ponad 200 kreacji reklamowych, które sama stworzyłam,
wykorzystując jedynie bezpłatne narzędzia.
Kampanie w social mediach, które koordynowałam zwiększyły sprzedaż
produktu X o Y%.

Wiele osób wychodzi z błędnego założenia, że zamknięcie swojej firmy może być
odebrane jako porażka na ścieżce kariery. Wcale tak nie jest.
Może przekona Cię zdanie, które w zasadzie adresuje wszystkie trzy wyżej
wymienione kwestie:
Przed pandemią prowadziłam własny biznes XYZ przez X lat. Sama dbałam o
księgowość, budżet, social media firmy i realizację wszystkich projektów, przy okazji
ucząc się efektywne zarządzania sobą w czasie.
Pamiętaj, nikt nie będzie zdziwiony, że pandemia przyczyniła się do zamknięcia
firmy. Wiele małych przedsiębiorstw i jednoosobowych działalności tak zrobiło.
Wiele osób także postanowiło skierować się ku pracy etatowej w korporacjach,
która przynosi stabilne zatrudnienie w okresach turbulencji.

3. Powoli przechodzimy do DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO.
Wypisz teraz swoje obecne i poprzednie stanowiska pracy oraz zakres
obowiązków, jaki realizowałaś. Jeżeli masz bogate doświadczenie
zawodowe, to ogranicz się do tych obowiązków i stanowisk, które
pokazują, że idealnie odnajdziesz się w obszarze wymagań
pracodawcy – w naszym przypadku będzie to realizowanie
projektów oraz działania w social mediach.
Poniżej znajdziesz parę przykładów, które będą nawiązywać do tego,
co znalazło się w naszym ogłoszeniu o pracę, a jednocześnie nie będą
kopią naszych słów:
planowanie budżetu marketingowego,
realizacja kampanii reklamowych na Facebooku i Instagramie,
rozwój społeczności zgromadzonej wokół marki w social mediach,
tworzenie kreacji graficznych na potrzeby promocji marki w mediach społecznościowych,
organizacja i realizacja webinarów edukacyjnych dla XYZ osób,
negocjowanie warunków współpracy z podwykonawcami,
przygotowywanie planów działań, tworzenie kosztorysów, realizacja i raportowanie,
zarządzanie stroną www i tworzenie materiałów redakcyjnych,
koordynacja komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w firmie,
tworzenie treści do newsletterów i komunikacji w social mediach,
współpraca z prelegentami i wykładowcami na wydarzeniach firmy,
zarządzanie studiem nagraniowym.
Przy każdym stanowisku możesz napisać swoje największe osiągnięcie. Jeżeli Twoja praca wiązała
się z obsługą ciekawych klientów – możesz wymienić ich nazwy. Tak samo z projektami i
wydarzeniami, które masz w swoim dorobku. Możesz pochwalić się nimi właśnie w tym miejscu.

Przykładowy opis stanowiska, który możesz zamieścić w swoim CV odpowiadając
na takie ogłoszenie
06.2018-obecnie
Menedżerka ds. projektów edukacyjnych
Firma XYZ
Zakres obowiązków:
- planowanie działań edukacyjnych w ramach projektów, realizacja i raportowanie,
- planowanie budżetu projektowego i jego realizacja zgodnie z wyznaczonym planem,
- organizacja i realizacja webinarów edukacyjnych dla XYZ osób,
- negocjowanie warunków współpracy z podwykonawcami,
- wybór i koordynacja współpracy z ekspertami zaangażowanymi do projektów,
- koordynacja komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w firmie,
- prowadzenie komunikacji w social mediach dedykowanej projektom (FB, IG, LI, TT),
- zarządzanie stroną www i tworzenie materiałów redakcyjnych.
Realizacja ponad X projektów z największymi markami branży FMCG: XXX, YYY, ZZZ.

4. Czas na UMIEJĘTNOŚCI.
Spójrzmy jeszcze raz na wymagania, które zostały przedstawione w ofercie:

Krok 3: Stwórz spersonalizowane CV

Doświadczenie w koordynowaniu projektów i pracy w social mediach zaprezentowaliśmy już wyżej
– w doświadczeniu zawodowym. Jeżeli nie masz tego typu doświadczenia – w ogóle nie aplikuj na
to stanowisko. Jak widzisz, są to dwa najważniejsze wymagania – znajdują się na samej górze listy
pracodawcy.
W tym ogłoszeniu nie jest napisane, jak długie ma być Twoje doświadczenie (2, 5, czy 10 lat) –
dlatego możemy sądzić, że pracodawca otwarty jest na młodych pracowników, którzy są na
początku swojej kariery zawodowej, ale są już obeznani z tematem i specyfiką takiej pracy.

Odwołując się do powyższego ogłoszenia, warto wpisać do CV w sekcji
umiejętności:
znajomość obsługi aplikacji i programów graficznych - na pewno w CV odpowiadającym na
powyższe ogłoszenie powinna pojawić się Canva, ponieważ jest wymagana przez pracodawcę.
To trzecia od góry pozycja – zatem bardzo dla niego ważna. Oczywiście możesz też wypisać
inne narzędzia do tworzenia grafik, z którym umiesz korzystać,
znajomość MS Office, który w zasadzie jest teraz standardem, jeżeli chodzi o pracę i
stanowiska biurowe oraz administracyjne,
znajomość programów z sekcji „mile widziane”,
znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub wyższym.
Następnie kompetencje miękkie – zastanów się, które z nich posiadasz i uwzględnij je w swoim CV.
Możesz także dodać te, które w ścisły sposób są powiązane z tymi wymienionymi w ogłoszeniu.

Wskazówka
Pamiętaj, aby przy języku obcym zawsze określać stopień znajomości. Najlepiej używać oznaczeń
zgodnych z europejskim poziomem biegłości językowej, czyli np. A1, B2, C1, etc.

Poniżej przykład tego, jak może
wyglądać sekcja Umiejętności w CV,
która będzie dobrą odpowiedzią na
nasze przykładowe ogłoszenie.
UMIEJĘTNOŚCI
szybka adaptacja do zmian i elastyczność w
działaniu,
umiejętność pisania tekstów poprawnych
pod kątem gramatycznym, ortograficznym i
stylistycznym,
pomysłowość i otwarcie na nowe
rozwiązania,
dobra organizacja czasu pracy,
znajomość zasad SEO,
języki obce: angielski (poziom B2),
dobra znajomość programów i aplikacji:
Canva, Microsoft Office, Google Analitics,
Wordpress.

APLIKOWAĆ CZY NIE,
czyli jak sprawdzić czy pasuję
na dane stanowisko?

Obejrzyj wideo!

BŁĄD IV

Niedbale przygotowane CV
CV to Twoja wizytówka. Brak staranności w jego
przygotowaniu może spowodować, że rekruter odrzuci
Twoją aplikację. Dlaczego? Bo uzna, że kandydat nie jest
wystarczająco zainteresowany ofertą i zaangażowany na
tyle, by poświęcić czas na stworzenie przejrzystego i
atrakcyjnego dokumentu. Jak zadbać o względy wizualne?
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Postaraj się, aby CV było podzielone na sekcje, o których napisałyśmy w poprzednim
rozdziale. Nie mieszaj umiejętności z hobby i podsumowaniem zawodowym. CV powinno
być ZROZUMIAŁE.

Wskazówka
Jeżeli masz wyzwanie z ułożeniem treści, to zawsze możesz skorzystać z internetowego
kreatora CV. Jak wykazało badanie Pracuj.pl „Na drodze do dobrego CV” po takie narzędzia
sięga blisko co trzecia osoba pracująca nad zawodowym życiorysem.

Zobacz, jak to działa na przykładzie
darmowego kreatora CV na stronie Pracuj.pl

Krok 1: Wybierz szablon swojego CV i kolorystykę.
Krok 2: Dodaj zdjęcie do swojego CV.
Krok 3: Wypełnij podstawowe dane.
Krok 4: Uzupełnij doświadczenie zawodowe.
Krok 5: Wypisz swoje umiejętności, dodatkowe aktywności i zainteresowania.
Krok 6: Pobierz gotowe CV.
Jeżeli już wcześniej przygotujesz wszystkie treści, to stworzenie CV za pomocą kreatora nie
powinno Ci zająć więcej niż 10 minut.
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Pamiętaj, aby zachować spójność również w kwestii fontów (czcionki) – zadbaj o
jednakową wielkość, nagłówki i akapity. Sprawdź, czy tekst „się nie rozjeżdża”. CV
powinno być PRZEJRZYSTE.

Wskazówka A

Wskazówka B

CV powinno być zapisane w formacie .pdf. Twoja
aplikacja będzie wyglądała tak samo na każdym
czytniku i będzie ją łatwo odczytać niezależnie od
systemu, z którego korzysta rekruter.

Zadbaj o odpowiednią nazwę pliku. Najlepiej, jeśli
pojawi się w niej Twoje imię i nazwisko oraz
stanowisko na jakie aplikujesz. Jeżeli rekruter zagubi
Twoje CV taki plik na pewno będzie mu łatwiej znaleźć
na komputerze czy skrzynce odbiorczej, bo będzie
musiał jedynie wpisać Twoje nazwisko w wyszukiwarkę.

Okiem eksperta
Pisząc CV, warto pamiętać, że ta opowieść ma konkretny cel, czyli otrzymanie pracy dostosowanej do
naszych potrzeb, kwalifikacji, talentów i wymagań pracodawcy. Nie istnieje uniwersalne CV, ponieważ
ono powinno być dostosowane do ogłoszenia, na które aplikujemy. Badania Pracuj.pl pokazują, że
prawie 70% respondentów stara się zmieniać treść życiorysu, dopasowując go do konkretnej oferty.
Jednak personalizacja CV nie wyklucza jego klarownej konstrukcji i czytelności, które powinny być
stałymi elementami dokumentu. Odpowiednią konstrukcję CV zapewniają gotowe szablony i kreatory
dostępne w Internecie, choćby ten udostępniany za darmo przez serwis Pracuj.pl. Pozwalają stworzyć
CV dostosowane do osobowości kandydatki lub kandydata, a przy okazji zachować uporządkowaną
kolejność informacji. Pamiętajmy o kluczowych danych kontaktowych, czytelnym i odpowiednim
zdjęciu, możliwie zwięzłym przedstawieniu naszego doświadczenia zawodowego. Ten ostatni punkt
jest szczególnie ważny. Rekruterzy przeglądają nieraz dziesiątki czy nawet setki CV. Pomyślmy, jakie
mogą być ważne dla nich słowa kluczowe, jakich kompetencji będą poszukiwać na dane stanowisko,
co z naszego doświadczenia będzie dla nich szczególnie ważne.

Konstancja Zyzik
Menedżerka ds. pozyskiwania talentów i rozwoju
pracowników w Grupie Pracuj
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Biorąc pod uwagę czas, jaki rekruter ma na zapoznanie się z dokumentami, Twoje CV
nie powinno być dłuższe niż jedna kartka A4 (dwie strony). CV powinno być
KONKRETNE.

Jak skrócić CV?
1. Usuń zbędne dane osobowe – te niewymagane przez
pracodawcę.
2. W sekcjach wykształcenie, doświadczenie zawodowe, kursy i
certyfikaty wybierz tylko te, które bezpośrednio wiążą
się ze zakresem obowiązków, które potencjalnie
będziesz wykonywać.
3. Jeżeli potrzebujesz skrócić miejsce, które zajmuje Twoja
edukacja to pamiętaj, że w nazwach uczelni możesz
zastosować skróty, np. Uniwersytet Jagielloński = UJ czy
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego = SGGW.
4. W części dotyczącej umiejętności skup się jedynie na tych, które
są kluczowe dla pracodawcy i znajdują się w
ogłoszeniu o pracę.
5. Usuń niepotrzebne powtórzenia. Jeżeli brakuje Ci
miejsca to ogranicz zamieszczanie tych samych informacji w
podsumowaniu zawodowym, obecnym zakresie obowiązków,
umiejętnościach czy certyfikatach.
6. Zamieszczaj jak najbardziej aktualne dane – jeżeli
masz na swoim koncie wiele kursów księgowych to wypisz tylko
te najnowsze i aktualne. Certyfikat z 2015 roku nie będzie miał
znaczenia. Od tego czasu zapisy prawne z zakresu księgowości i
rozliczeń były wielokrotnie nowelizowane.
Chcąc zmniejszyć objętość swojego CV nie zmniejszaj czcionki, nie
zwiększaj marginesów, ale na każdym etapie tworzenia
odpowiedź sobie na pytanie, która z zamieszczonych przez Ciebie
informacji jest zbędna z punktu widzenia rekrutera. Ta złota
zasada pozwoli Ci efektywnie skrócić CV.

BŁĄD V
Błędy redakcyjne
Według danych przedstawionych przez Daily Telegraph
literówki i błędy gramatyczne można znaleźć aż w 80% CV.
Co więcej, z badania przeprowadzonego przez New College
of Humanities prawie 60% osób rekrutujących postrzega
niedociągnięcia w korekcie CV za niezwykle irytujące,
zwłaszcza jeśli mają one miejsce w sekcji z danymi
kontaktowymi.
Błędy językowe mogą świadczyć o niedbałości o szczegóły i braku skrupulatności. Może to działać
na Twoją niekorzyść zwłaszcza, gdy właśnie te cechy są wymienione przez pracodawcę w ogłoszeniu
o pracę jako wymagane.
Pierwsza i najłatwiejsza metoda na wyeliminowanie błędów to po prostu poproszenie kogoś
znajomego o dokładne przeczytanie Twojego CV. Oprócz tego możesz skorzystać z bezpłatnych
narzędzi online.

Aby sprawdzić błędy skorzystaj
z poniższych aplikacji webowych
KOREKTOR TEKSTU

ORTOGRAF

POLSZCZYZNA

Jeżeli musisz napisać CV w języku angielskim,
to gorąco polecamy program Grammarly.

Jak wybrać język CV?
Co do zasady wysyłamy CV w takim języku w jakim
jest stworzona oferta pracy chyba, że rekruter
wyraźnie poprosi w treści ogłoszenia o CV w
danym języku/językach. To ważne, abyś trzymała
się tej zasady.

Pamiętaj, że to CV jako pierwsze trafia do rąk
rekrutera i od razu jest z Tobą utożsamiane.
Jeżeli aplikujesz na stanowisko dziennikarza czy
korektora, ewentualne literówki w Twoim CV
mogą działać mocno na Twoją niekorzyść.
Jeżeli starasz się o posadę grafika i Twoje
dokumenty aplikacyjne wyglądają jak sprzed
15 lat, a tekst w CV jest rozsypany, to możesz
zostać uznana za mało wiarygodną.

Popatrz na swoje CV i zastanów się, jakie
sprawia ono wrażenie na pierwszy rzut oka. CV
to przecież Twoja oferta współpracy i
świadczonych przez Ciebie usług, którą składasz
potencjalnemu pracodawcy. Zastanów się, czy
odzwierciedla to, kogo poszukuje on na to
konkretne stanowisko. Jeżeli nie, to zastanów
się, czy to stanowisko jest dla Ciebie albo jak
możesz zmienić swoje CV, aby bardziej
pasowało do ogłoszenia o pracę, na które
odpowiadasz.

Jeżeli bierzesz udział w rekrutacji na specjalistę
ds. social mediów, a sama nie posiadasz kont
w mediach społecznościowych, może się to
wydać podejrzane.

Co zrobić, aby Twoje CV się

wyróżniało?

Obejrzyj wideo!

NA KONIEC
Zestaw ćwiczeń
przed napisaniem CV
Pewnie nie możesz się już doczekać aż zaczniesz tworzyć
swoje nowe CV, prawda? Zanim jednak chwycisz za
klawiaturę, zachęcamy Cię do rozwiązania specjalnych
ćwiczeń i odpowiedzenia sobie na kilka pytań, które
sprawią, że późniejsze tworzenie dokumentu będzie jeszcze
łatwiejsze!

Ćwiczenie 1 – Zanim napiszę CV
Co lubisz robić? Jakich zadań nie odkładasz na później? Jakie przychodzą Ci z
łatwością? Co sprawia Ci rzeczywistą przyjemność?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….……………………………………............

Czym się interesujesz? Co Cię ciekawi? Dlaczego akurat to? Masz konkretną
pasję, jakieś hobby? Co te zainteresowania mówią o Tobie?
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………….……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….……………………………………
…
Jakie posiadasz umiejętności? Znasz jakiś język, umiesz obsługiwać jakiś program
komputerowy? Potrafisz szydełkować, rozwiązywać konflikty, masz analityczny
umysł, obsługujesz wózek widłowy?
…………………………………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………….………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….………………………………….…..
Co daje Ci największą satysfakcję – jaki rodzaj wykonywanych obowiązków?
…………………………………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………….………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….……………………………………...
Co jest dla Ciebie najważniejsze w pracy? Ludzie, z którymi pracujesz? Misja
firmy? Zarobki? Możliwości rozwoju? Dlaczego właśnie to? Jakie branże dadzą Ci
to czego szukasz?
……………………………………………………………………………………………………………………………….………
……………………………………………….………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….………………………………………
O czym marzysz? Jakie masz cele i plany na przyszłość? Do czego dążysz?
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………
……………………………………………….………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….………………………………………

Aby poznać swoje mocne strony możesz wykonać
dedykowane tej tematyce testy. Jest ich bardzo dużo,
a część z nich jest dostępna online, np. test Gallup’a,
Fris, Extended DISC.

Ćwiczenie 2 – Moje mocne strony
„Większość poszukujących,
którym nie udało się znaleźć wymarzonej pracy,
poniosła klęskę, nie dlatego, że za mało wiedzieli
o rynku pracy, ale dlatego, że za mało wiedzieli o sobie”
- Richard N. Bolles Kiedy byłam dzieckiem to z łatwością przychodziło mi…
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….………………………………………
Wypisz 20 swoich pozytywnych cech:
1. ………………………………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………………………....
3. ….…………………………………………………………………………………………………...
4. ….……………………………………………………………………………………………………
5. ……………………………………………………………………………………………………….
6. ……………………………………………………………………………………………………….
7. ……………………………………………………………………………………………………….
8. ……………………………………………………………………………………………………….
9. ……………………………………………………………………………………………………….
10. ……………………………………………………………………………………………………….
11. ….……………………………………………………………………………………………………
12. ….……………………………………………………………………………………………………
13. ….……………………………………………………………………………………………………
14. ….……………………………………………………………………………………………………
15. ……………………………………………………………………………………………………….
16. ……………………………………………………………………………………………………….
17. ……………………………………………………………………………………………………….
18. ……………………………………………………………………………………………………….
19. ……………………………………………………………………………………………………….
20. ……………………………………………………………………………………………………….

Co sprawia, że umiesz poradzić sobie w trudnej sytuacji? Jakie Twoje zasoby Ci w
tym pomagają?
………………………………………………………………………………………………………………………….……………
……………………………………………….………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….………………………………………
W jakich najczęściej sytuacjach inni proszą Cię o pomoc?
………………………………………………………………………………………………………………………………….……
………………………………………………….……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….……………………………………
Poproś 3 bliskie Ci osoby, by wymieniły 3 rzeczy, które w Tobie cenią i które
robisz według nich dobrze.
1.
.................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………….……………………………………………………………………
2.
.................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………….……………………………………………………………………
3.
.................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………….……………………………………………………………………

"

MOCNE STRONY I WEWNĘTRZNE ZASOBY MOGĄ KRYĆ
SIĘ GŁĘBOKO ZAPOMNIANE, PORUSZAJ NIMI,
POPRZYGLĄDAJ SIĘ IM. WYDOBĄDŹ Z SIEBIE ODWAGĘ,
ABY SPOJRZEĆ IM PROSTO W OCZY I ZACZNIJ Z NICH
KORZYSTAĆ.

"

Sandra Panuś
Coach ICC, terapeutka TSR i
Ambasadorka programu Sukces TO JA
Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką.

Ćwiczenie 3 – Moje mocne strony
Zaplanuj sobie wolny wieczór, weź kartkę i długopis. Szczerze odpowiedz na poniższe pytania
(pisemnie!) i poznaj się lepiej. Sprawdź opcje i możliwości, które masz – lub możesz mieć, a jeszcze
o nich nie wiesz.

OTOCZENIE:
- Gdzie chcę pracować? W kraju? Za
granicą? Na wsi czy w mieście?
- Chcę pracować w jednym miejscu czy
ciągle będąc w ruchu?
- Raczej na dworze, na świeżym powietrzu
czy w zamknięciu?
- W małym czy dużym biurze? W
samotności czy z ludźmi?

ATMOSFERA:
- Jakie są moje wartości i jakie mam
zasady?
- Jakimi wartościami powinien kierować się
mój pracodawca?
- Co jest dla mnie ważne?
- W jakiej atmosferze dobrze się czuję –
wśród sztywnych zasad czy tam, gdzie jest
miejsce na swobodę i improwizację?
- Co jest dla mnie naprawdę istotne?

ZDOLNOŚCI:
Przypomnij sobie 7 historii, w których
czułaś, że osiągasz sukces i satysfakcję. Czy
dostrzegasz punkt wspólny dla tych
zdarzeń?

LUDZIE:
- W jakich relacjach się najlepiej
odnajdujesz?
- Dobrze czujesz się jako sprzedawca,
lider, negocjator, opiekun, a może
nauczyciel?
- Lubisz przewodzić czy potrzebujesz
kogoś, kto nada kierunek Twoim
działaniom?
- Wolisz organizować czyjąś pracę czy
wykonywać powierzone obowiązki?
- Jakiego chcesz mieć szefa?
- Jakich chcesz mieć współpracowników?

FORMA PRACY:
W pracy lubisz mieć kontakt z innymi
ludźmi czy większą satysfakcję sprawia Ci
tworzenie analiz, tabeli, wyliczeń i strategii?
Lepiej czujesz się w rachunkowości czy
polityce? Z jakich narzędzi chcesz korzystać
w pracy?

PRZEDMIOTY:
Narysuj (!) 10 przedmiotów, którymi chcesz
się otaczać w pracy i takich, które będą Ci
w wykonywanej pracy pomocne.

EFEKTY:
- Jaki jest Twój cel?
- Co pozwoli Ci poczuć satysfakcję?
- Chcesz mieć na koncie milion złotych czy
publikacje naukowe?
- Marzysz o sławie czy o gronie wiernych
klientów?
- Do czego dążysz?

HOBBY, PASJE I ZAANGAŻOWANIE:
- Ile chcesz zarabiać?
- Jakie dodatkowe benefity chcesz czerpać?
- Co jest Twoją motywacją?

Masz już wszystko czego potrzebujesz, aby przygotować wyróżniające się CV, aby wyeliminować
najczęściej popełniane błędy i zwiększyć swoje szanse na uzyskanie zaproszenia na rozmowę
kwalifikacyjną.
Po przeczytaniu tego e-booka daj sobie chwilę na refleksję, na wykonanie powyższych ćwiczeń i
odkrycie wszystkich odpowiedzi, który poszukujesz. Dopiero wówczas będziesz gotowa do działania,
a my będziemy z Tobą na każdym kroku. Gdybyś miała więcej pytań zajrzyj na nasze portale
sukcespisanyszminka.pl i sukcestoja.pl albo napisz do nas na: redakcja@sukcespisanyszminka.pl.
Powodzenia!

O AUTORACH
Ten e-book to zbiór treści stworzonych przez doświadczonych ekspertów, trenerów, mentorów
i doradców zawodowych w Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką oraz najlepszych Ekspertów z Grupy
Pracuj.

PROGRAM SUKCES TO JA
Sukces TO JA to największy ogólnopolski program wzmacniania aktywności zawodowej kobiet.
Pomożemy Ci zdobyć nowe kompetencje i umiejętności oraz wykorzystać je w praktyce. Program
został stworzony z myślą o kobietach, które chcą powrócić na rynek pracy po dłuższej przerwie,
poszukują lepszego zatrudnienia lub chcą założyć własny biznes. Jednak z naszego wsparcia
i materiałów może korzystać każdy. Udział w programie jest bezpłatny.

FUNDACJA SUKCESU PISANEGO SZMINKĄ
Jesteśmy największą i najstarszą organizacją w Polsce wspierającą kobiety i młodzież w rozwoju
osobistym i zawodowym. Działamy aktywnie w obszarze zarządzania różnorodnością oraz polityk
włączania współpracują z organizacjami i korporacjami przyczyniając się do tworzenia świata
równych szans. Więcej na www.sukcespisanyszminka.pl

GRUPA PRACUJ
Grupa Pracuj to lider na rynku cyfrowej rekrutacji, działający od ponad 20 lat w Polsce i od 15 lat
na Ukrainie. Firma jest właścicielem marek tworzących cyfrowy ekosystem dla świata HR.
Najważniejsze z nich to Pracuj.pl, Robota.ua oraz eRecruiter.
Grupa Pracuj wspiera organizacje w procesach rekrutacji, utrzymania oraz rozwoju pracowników.
Pomaga ludziom w znalezieniu najlepszej dla nich pracy i wykorzystaniu ich potencjału
zawodowego, wykorzystując do tego nowoczesne i najbardziej efektywne technologie.
Grupa Pracuj wspiera również aktywnie rozwój profesjonalny Polek oraz
program aktywizacji zawodowej Sukces TO JA!

