
Klasa IIc podstawy przedsiębiorczości. 22.04.2020. 

Temat: Sporządzanie CV 

Oferta pracy 

Zatrudnię mechanika samochodowego 

Praca od poniedziałku do piątku w godzinach od 8-16 lub 9.-17. Zadania : - 

naprawy mechaniczne samochodów osobowych i busów, - dbanie o powierzone 

narzędzia, - dbanie o stanowisko pracy Wymagania : - doświadczenie na 

stanowisku mechanika - umiejętność diagnostyki komputerowej - punktualność - 

odpowiedzialność za powierzoną pracę - uczciwość - prawo jazdy kat.B 

 Oferujemy : - atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do posiadanych 

umiejętności oraz zaangażowania. - samodzielne stanowisko pracy - 

profesjonalne narzędzia potrzebne do wykonywania określonych czynności 

 

Wyobraź sobie , że ukończyłeś szkołę, odbyłeś potrzebne kursy i szkolenia 

posiadasz prawo jazdy kat.B i C.  Aplikujesz na to stanowisko.     

Przygotuj swoje CV. Odpowiednie kursy i szkolenia dostosuj do oferty(wymyśl) 

 

Do przygotowania CV wykorzystaj materiały załączone na poprzednich 

zajęciach i poniższe 

 

 

 

Wzory CV 

CV - curriculum vitae, czyli po prostu życiorys, napisany w uporządkowany sposób, to 

podstawowy dokument w procesie rekrutacji, z którego potencjalny pracodawca powinien 

uzyskać się jak najwięcej informacji (przede wszystkim zawodowych) o kandydacie. Poniżej 

opisujemy jak napisać cv oraz zamieszczamy przykładowe wzory CV. 

W CV powinny się znaleźć: 

1. PODSTAWOWE INFORMACJE o osobie, czyli: imię nazwisko, adres zamieszkania, 

dane kontaktowe: telefon.e-mail 



 

 

2. ZDJĘCIE – to już utarta praktyka. Zwykle zamieszcza się zdjęcia wykonane przez 

fotografa np. do dowodu osobistego. Można również zamieścić zdjęcie osobiście wykonane. 

Należy jednak zastanowić się, w jaki sposób osoba na zdjęciu będzie odebrana przez 

pracodawcę. Z tego względu odpadają tzw. sweet-focie, zwłaszcza ze sweet-minkami i dużym 

dekoltem, no chyba że to wynika z charakteru poszukiwanej „pracy” ;) 

3. DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE* – zaczynamy od ostatniej pracy, a później jedna 

pod drugą wymieniamy starsze wraz z rocznikami, w jakich pracowaliśmy. Jeśli praca trwała 

stosunkowo krótko, możemy podać także miesiące, w jakich pracowaliśmy (np. 10.2005-

05.2006). Nie praktykuje się podawania dokładnych dat pracy (co do dnia). Podajemy nazwę 

pracodawcy oraz zajmowane stanowisko. Warto również podać zakres najważniejszych 

obowiązków, zwłaszcza jeśli staramy się o stanowisko, na którym obowiązki są zbieżne. 

4. informacje o WYKSZTAŁCENIU* – zacznijmy od tego, że CV to nie "Nasza klasa" ani 

"Od przedszkola do Opola" i nie zamieszcza się w nim informacji o szkole podstawowej czy 

gimnazjum. Wyjątkiem może być tu sytuacja, gdy edukację zakończyło się na tych szkołach. 

W „wykształceniu” zamieszcza się zwykle informacje o ostatniej ukończonej szkole, w której 

uzyskało się dany tytuł czy uprawnienia np. Zasadnicza Szkoła Zawodowa (taka to a taka), 

Technikum (takie to a takie), Szkoła Policealna (taka a taka), Uniwersytet (taki a taki), itd. 

Można również zamieścić informacje o szkołach uzupełniających, podyplomowych, 

ważniejszych odbytych kursach czy to specjalistycznych czy językowych, itp. Zwykle 

zaczynamy od wykształcenia zdobytego chronologicznie najbliżej dnia pisania CV i cofamy 

się.  

Jeśli uczestniczyliśmy w kilku kursach przydatnych w naszym zawodzie, w szczególności na 

stanowisku na które aplikujemy, możemy pod "wykształceniem" utworzyć nową część CV o 

nazwie np.: DODATKOWE SZKOLENIA, KURSY, CERTYFIKATY i tam je wymienić. 

5. UMIEJĘTNOŚCI – informujemy tu o znajomości języków obcych (i stopniu ich 

znajomości), dodatkowych umiejętnościach, które niekoniecznie wynikają z naszego 

wykształcenia lub przeciwnie - są jego uściśleniem, uzupełnieniem, specjalizacją, 

znajomością obsługi dodatkowych programów komputerowych, uprawnieniach do kierowania 

pojazdami, itd. Jeśli CV składamy w odpowiedzi na konkretne ogłoszenie, należy pochwalić 

się zwłaszcza umiejętnościami, które mogą być przydatne na stanowisku, na które 

aplikujemy. Bardzo istotną rzeczą jest, żeby racjonalnie ocenić swoje umiejętności, np. jeśli 

nasza znajomość języka niemieckiego jest na poziomie podstawowym, nie piszmy, że jest na 

poziomie dobrym czy komunikatywnym, ponieważ możemy stracić czas przychodząc na 

umówione spotkanie i narazić się na śmieszność, kiedy pracodawca chcąc sprawdzić nasze 

umiejętności językowe zechce poprowadzić część rozmowy w tym języku. 

6. ZAINTERESOWANIA – „dział” CV przez niektórych pracodawców pomijany (ze 

względu na nie wnikanie w prywatne zainteresowania), przez innych oceniany pod punktem 

określenia osobowości danego kandydata. Zwykło się jednak wpisywać ok. 4 zainteresowań. 

* Kolejność podawania informacji o wykształceniu i doświadczeniu zawodowym może być 

również odwrotna. 



 

co do zasady, dobrze jest, gdy CV zajmuje 1 stronę formatu A4. Czasem jednak, zwłaszcza 

przy doświadczeniu zawodowym obejmującym większą ilość pracodawców, jest to 

niemożliwe. Wtedy może zawierać 2 strony; przyjmuje się, że nie powinno jednak więcej.  

U dołu CV należy wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów 

koniecznych do przeprowadzenia rekrutacji. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzebę procesu rekrutacji 

(zgodnie  z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.97; Dz.U.Nr 133,poz.883) 

 

                                                                                                                Czytelny podpis 


	Wzory CV

