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 CV-ul tău – Bazele unui CV excelent
 Şi dacă nu ai niciun fel de experienţă?
 Cum să scrii o excelentă scrisoare de
intenţie
 Ponturi pentru completarea
formularelor de candidatură

This work is copyrighted materials and should not be distributed outside the Alliance for YOUth.

CV-ul
‘Curriculum Vitae’
Bazele unui CV excelent:







Detalii personale
Obiectiv profesional
Educaţia
Experienţa profesională
Realizări
Competenţe-cheie

CV-ul tău este un rezumat al istoricului carierei tale şi, de cele mai multe ori,
primul lucrul la care se uită un recrutor atunci când te ia în considerare pentru un
job. Este extrem de important să faci o primă impresie pozitivă!

PONTURI: CV-ul ideal trebuie…
 …să fie concis şi relevant
 …să fie prezentat pe o pagină A4 albă şi să fie scris cu un font clar.
 …să aibă formatarea adecvată. Asigură-te că documentul are o ordine logică şi
subtitluri clare pentru secţiunile componente (de ex., Experienţă, Educaţie).
Foloseşte liniuțe şi fraze scurte. Lasă suficient spaţiu liber în jurul textului şi între
categorii, astfel încât documentul să fie foarte uşor de citit.
 …să detalieze experienţa şi educaţia ta în ordine invers cronologică pentru a
evidenţia cele mai recente experienţe şi realizări.
 …să fie foarte atent scris din punct de vedere gramatical. Reciteşte-ţi cu atenţie CVul înainte de a-l trimite.

Şi dacă nu ai niciun fel de
EXPERIENŢĂ?
Din moment ce eşti student, angajatorii vor anticipa că ai o experienţă limitată. Cu toate
acestea, vei avea câteva experienţe semnificative ce merită detaliate în CV, inclusiv
calificări profesionale, premii căștigate, schimburi de experienţă în străinătate,
competiţii sportive etc. Este important să recunoşti şi să evidenţiezi aceste experienţe.

Scrisoarea de intenţie
STRUCTURA SCRISORII DE INTENŢIE:
• De ce doreşti să lucrezi pentru compania respectivă?
• De ce eşti interest de jobul respectiv?
• De ce eşti tu candidatul ideal?
NU UITA:
 Scurt şi Simplu (nu este un eseu).
 Verifică-ţi întotdeauna corectitudinea gramaticală şi a
exprimării.

Ponturi pentru formularele de
candidatură …
• Arată-ţi pasiunea pentru domeniu, companie şi job, căutând toate informaţiile
înainte de a răspunde la întrebări.
• Asigură-te că dai destule exemple precise atunci când răspunzi la întrebările
bazate pe competenţe, care se referă la experienţe trecute ce evidențiază o
anumită competenţă
• Citeşte cu atenţie fiacre întrebare şi ai grijă să respecţi lungimea recomandată
pentru răspunsuri.
• Asigură-te că răspunzi correct şi precis la toate întrebările.
• Verifică-ţi întotdeauna corectitudinea gramaticală şi calitatea exprimării.
• Dedică destul timp trimiterii candidaturii – poţi oricând să salvezi şi să reaccesezi
formularul.
• Dacă ai întrebări contactează recrutorul.

