Ćwiczenie

Cz1
Na podstawie poniższych przykładów oraz stron sieci Web z poradnikami (jak pisać CV, list motywacyjny)
należy przygotować po 4 różne typy CV, listu motywacyjnego, podanie o pracę.
Poniżej przykładowe strony WWW jako pomoc przy opracowywaniu swojego CV.
CV-przykład1
CV-przykład2
CV-przykład3
Europass - CV wer. europejska

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przykład 1
Zbigniew Kowalewski
ul. krośnieńska 2 m. 7
05-825 Gorlice
tel. 606-432-XXX

Gorlice, 12.05.2014

Tomasz Bronisz
Kierownik Hurtowni
Trans-Bud Sp. z o.o
Szanowni Panie,
Zwracam się z prośbą o zatrudnienie mnie w Państwa firmie na stanowisku magazyniera / operatora
wózka.
Posiadam czteroletnie doświadczenie zdobyte na podobnym stanowisku pracy.
Praca w hurtowni spełnia moje oczekiwania i w pełni pozwoli wykorzystać zdobyte doświadczenie.
Posiadam wiedzę oraz kwalifikacje które są niezbędne do wykonywania zadań na podanym stanowisku
pracy.
Jestem osobą towarzyską o pogodnym usposobieniu, inne moje cechy charakteru to uczciwość i
pracowitość.
Jestem osobą wysportowaną, posiadam wykształcenie techniczne.
Do podania załączam życiorys zawodowy i list motywacyjny.
Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego podania.
Z poważaniem,
Zbigniew Kowalewski
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z
Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przykład 2
Joanna Koroniewska
ul. Solidarności 6 m. 7
02-075 Krosno
tel. 508-442-XXX

Krosno, 02.06.2014

Tomasz Małek
Kierownik ds. HR
Vimag Sp. z o.o
Szanowni Panie,
W odpowiedzi na ogłoszenie opublikowane na portalu oferty-pracy.pl zgłaszam swoją kandydaturę na
stanowisko sekretarki/asystentki.
Ukończyłam studia magisterskie na kierunku Zarządzanie w Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie.
Jestem przekonana że dotychczasowe doświadczenie zdobyte podczas pracy na stanowisku
młodszego referenta w Urzędzie Miasta dzielnicy Bemowo oraz asystentki Dyrektora Sprzedaży w firmie
„ROANS” spotkają się z Państwa zainteresowaniem.
Specyfika pracy w Urzędzie Miasta pozwoliła mi wykorzystać zdobytą wiedzę z zakresu administracji i
zarządzania. Natomiast praca w firmie „ROANS” nauczyła mnie sprawnego wypełniania powierzonych
mi obowiązków w wymagającym środowisku biznesowym.
Jestem osobą komunikatywną, płynnie posługuje się językiem angielskim, bardzo dobrze mam
opanowaną obsługę komputera oraz aplikacji MS Office.
Wierzę że moje umiejętności i zdobyte doświadczenie będą cennym wsparciem dla funkcjonowania
Państwa firmy. Z wielką przyjemnością zaprezentuję swoją osobę podczas bezpośredniej rozmowy
kwalifikacyjnej.
Z poważaniem,
Joanna Koroniewska
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z
Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Przykład 3

CURRICULUM VITAE (WZÓR)
Miasto, data

Dane osobowe

Imię i Nazwisko: ................................
Data urodzenia: ................................
Miejsce urodzenia: ...........................
Adres:.................................................

Miejsce na zdjęcie

E-mail: ...............................................
Telefon komórkowy: .......................
Wykształcenie

2013 - 2016

Studia PWSZ Krosno...kierunek Zarządzanie, specjalizacja..........., ukończone z tytułem
......................................................................................................................................

Doświadczenie zawodowe

2000 – obecnie Praca w firmie..................... .........................................................................................................
na stanowisku........................ ....................................................................................... ...............
zakres obowiązków.....................................................................................................................

1998 – 2000

Praca w firmie..................... .........................................................................................................
na stanowisku........................ ......................................................................................................
zakres obowiązków............................................................................................................ .........

Dodatkowa działalność
2000 - 2001

Działalność w organizacji studenckiej......................................................................................

Umiejętności
 bardzo dobra/dobra znajomość obsługi komputera w środowisku Windows
 bardzo dobra/dobra znajomość pakietu Microsoft Office oraz..................................
 prawo jazdy kat. B
Znajomość języków obcych
 język ...............

poziom........................, certyfikaty....................................................

Zainteresowania

literatura, muzyka, ............................................................................................................................

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanym CV dla potrzeb niezbędnych w procesie
rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie danych Osobowych (Dz.U.Nr. 133 poz.883)

Cz2
Korzystając z poniższego linku do strony WWW należy przygotować swoje elektroniczne CV.
Zaletą takiego rozwiązania jest możliwość bieżącego aktualizowania swojej ścieżki zawodowej, dopisując
wszelkie wydarzenia (kursy, szkoły, certyfikaty, osiągnięcia, staż pracy, udział w akcjach, itp.) po zalogowaniu
się do swojego profilu.
WWW.goldenline.pl

