» ÉSZREVETTED?
MEGÚJULT AZ EUROPASS
ÖNÉLETRAJZ!

Az áramvonalasított grafikai megjelenés, elegáns és letisztult
forma mellett áttekinthetőbb struktúra jellemzi az új Europass
CV-t. Nincsenek felesleges szövegek, hiszen kizárólag az általad
kitöltött rovatok szerepelnek, így a munkáltató könnyebben át
tudja nézni az önéletrajzodat. A nyelvi résznél az önértékelés
megmaradt és kibővült a bizonyítvány sorral, ahol a nyelvvizsgák
típusát és szintjét lehet megadni. Egy nem látványos, de hasznos
újítás, hogy ezentúl a PDF verzióban letöltött dokumentumot
később újra feltöltheted és szerkesztheted az online kitöltő-felületen. Kell ennél több érv az Europass CV mellett?!
1,3 millió magyar álláskeresőt tavaly már meggyőzött.

Természetesen, ahogy nincs két egyforma ember, így
minden önéletrajz is más és más, de azért van néhány
általános szabály, ami segít abban, hogy ne csak keress, hanem találj is állást.
E gy HR-esnek sok önéletrajzot kell átnéznie, így egy CV-re
átlagosan egypercnyi ideje jut. Lehetőleg két A4-es oldalnál
ne legyen hosszabb az önéletrajzod, a nagyon régi vagy nem
releváns adatokat érdemes kihagyni.
l Ügyelj a megfelelő fotóra, mert ez alapozza meg az első benyomást rólad! Legyen jó minőségű, diszkréten mosolygós
kép, semleges háttérrel.
l Ne hagyd ki az önéletrajzodból, ha részt vettél például az
Erasmus+ programban, hiszen álláskereséskor a külföldi tapasztalat mindenképpen pozitívumnak számít.
l A jó önéletrajz feladata, hogy felkeltse az érdeklődést a munkáltatóban. Lehet innovatív megoldásokat is alkalmazni, azonban csak óvatosan velük, ne menjen az átláthatóság rovására.
l Ha mindenképp szeretnél valami modern megoldást belecsempészni a CV-be, beleírhatod Skype elérhetőségedet (erre
már az Europass esetében is van lehetőség), belinkelheted
valamilyen online profilodat (például LinkedIn) – akár egy QRkód használatával.
l Nem elég, ha csak a nyelvvizsgáidat említed meg az önéletrajzban, a tényleges nyelvtudásodat írd le. Az Europass önéletrajz a nyelvi önértékelő táblázattal segít Neked ebben.
l Motivációs leveledet, akárcsak az önéletrajzodat, mindig az
adott állásra szabd. A motivációs levélben lehetőséged van
megindokolni, miért szeretnél abban a pozícióban dolgozni, milyen személyes képességekkel tudsz hozzájárulni a cég sikeréhez.
ÚJ! Megjelent az Europass motivációs levél!
l Mielőtt véglegesíted, olvasd át újra figyelmesen az önéletrajzot, vagy kérd meg erre egy ismerősödet, hogy ne maradjon
benne hiba vagy elgépelés.
l

Van még kérdésed? Esetleg elakadtál az Europass CV
kitöltésében? Fordulj hozzánk bátran!
Nemzeti Europass Központ
Infóvonal: (1)236-50-50
(hétköznap 9–13 óra között)
E-mail: europass@tpf.hu
europass.hu

