CV kommenteeritud näidis
CV (Curriculum Vitae, Elulugu)
NIMI

Foto

TELEFON (jälgi, et ei oleks vigu numbrites)

Portree

E-POSTI AADRESS (soovitavalt gmail enda nime ja perekonnanimega)
ELUKOHT LINNA/MAAKONNA TÄPSUSEGA
VIIDE (soovi korral viita video CV-le, blogile, sotsiaalmeediakanalile vms)
HARIDUS
Viimane haridusasutus eespool, lisa ka seda, mis teeb Sind teistest lõpetajatest erilisemaks – näiteks
lõputöö teema jms.
TÄIENDUSKOOLITUS
Kuni 5 aasta vanused koolitused, mis on seotud antud ametiga, kuhu kandideerid.
TÖÖKOGEMUS
Esitle neid ametikohti, mis toetavad konkreetsele ametikohale kandideerimisel. Lisa ka lahumise põhjus
ja mõned olulisemad tööülesanded. Tervet ametijuhendit ei ole mõtet siin lahti kirjutada, üldista ja
grupeeri. Tööülesannete presentatsioon on siis eriti oluline, kui kandideerid sellisele ametikohale, millise
pealkirjaga ametit sul ei ole olnud, aga kompetentse oled arendanud (näiteks taksojuht tegeleb üsna
usinalt müügitööga, klienditeenindusega ja enda aja planeerimisega ja juhtimisega, kui ta kandideerib
näiteks müügitööle, siis võib esmapilgul tunduda, et tal ei ole ju ametil pealkirja „müügitöötaja“, aga kui
vaadata tööülesannete sisu, siis paistab, et kompetentsid on kenasti olemas).
OSKUSED
Selle bloki võid isegi ettepoole tõsta sellisel juhul, kui teed karjääripööret ja sul ei ole minevikust ette
näidata küsitud pealkirjaga ametikohta, aga kompetentsid on siiski olemas. Võid siin julgelt
presenteerida ka neid oskusi, mida oled omandanud hobidega tegeledes. Näiteks kui mängid jalgpalli,
siis oled selle käigus saanud kõvasti meeskonnatööd treenida.
Siin osas võid välja tuua ka näiteks juhilubade olemasolu, keeletasemed (kasuta euroopa keelemapi
raamistikku), arvutioskus jms
ISIKSUS JA HOBID
Siia võid lisada isiksuseomadused, mis sul on olemas ja mida on antud ametikohal vaja. Hobidest võid
välja tuua need, mis kattuvad firma väärtustega ja toetavad antud ametikohale kandideerimist. Näiteks
kui kandideerid rohket suhtlemist nõudvale ametikohale, siis sinu tikkimise hobi ei toeta sind, aga kui
kandideerid näiteks raamatupidajaks, siis on see hoibi väga asjakohane (täpsus, kannatlikkus jne).
SOOVITAJAD
NB! Soovitajate märkimist käsitletakse nõusoleku andmisena nendega ühenduse võtmiseks. Ära unusta
küsida luba soovitajate käest, kas võid nende isikuandmeid (telefon, e-post) levitada.

Koostas: Ülle Mugu, Personaliekspert Koolitused,
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