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Najczęściej spotykane błędy w CV

TYPY
BŁEDÓW

Uwagi doradcy kariery i doradcy personalnego

TREŚĆ

1. Brak wyraźnego i spójnego twojego obrazu wyłaniającego się
z życiorysu.

Np. byłeś już kurierem, potem pracowałeś w tartaku, a teraz starasz się o
posadę przedstawiciela handlowego w branży meblarskiej. Nie wiadomo
właściwie, czego chcesz. Czy warto zatrudnić osobę, której i to zajęcie się
znudzi?

Oczywiście łatwiej jest pisać cv, gdy pokonujesz  po kolei kolejne szczeble
kariery w tej samej branży, np. jesteś „od zawsze” księgową.

Jeśli jednak tak nie jest, przedstaw swoja dotychczasową karierę w
sposób interesujący pracodawcę: dzięki pracy kuriera rozwinąłeś
umiejętności obsługi klienta a  jako pracownik tartaku poznałeś
hurtownie meblarskie i sposoby wytwarzania mebli. Jeśli do kompletu
interesuje Cię dekorowanie wnętrz, to czytający Twoją aplikację pewnie
łatwiej wyobrazi sobie Ciebie jako potencjalnego kandydata i umówi się z
Tobą na rozmowę.

1. Brak danych teleadresowych lub pomijanie faktów: nazw,
dat, itp.

Nie postarał się ten kandydat (jest roztargniony, nieuważny, niedbały?),
albo ma cos do ukrycia.

A mail typu: gruszeczka@wp.pl jest rozbrajający, ale chyba nie o to
chodzi, żeby rozbawić czytającego…

2. Zaburzona chronologia w historii zatrudnienia i ścieżki
edukacyjnej.

Jeśli już od początku źle się czyta dokument, to po co go w ogóle czytać? A
dlaczego są takie przerwy? Co wtedy robiła ta osoba?

4. Zbyt przesadne prezentowanie powierzonej w pracy
odpowiedzialności

Wszystko z umiarem. To chyba nie jest prawda?

5. Zbyt dużo detali w opisach obowiązków

Nie ma sensu pisać zbyt dużo, i to jeszcze linijka w linijkę – nikt tego nie
będzie odcyfrowywał. Nie ma czasu ani chęci ani potrzeby.

6. Opisywanie typu pracy zamiast wpisania firm i
wykonywanych tam zajęć

Zasada: pisać krótko i zrozumiale.

7. Długie opisy własnych umiejętności

mailto:gruszeczka@wp.pl
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Też nikt nie przeczyta, a miejsce na kartce mogło być wykorzystane
lepiej, np. na prezentację osiągnięć.

8. Pisanie o doświadczeniu, które nie ma znaczenia dla
czytającego cv

Czy zdobycie pierwszego miejsca z konkursie „Mikrofon dla wszystkich”
sprawi, że będziesz lepszym mechanikiem samochodowym?

9. Brak wyraźnej ścieżki rozwoju zawodowego

Czy jeśli byłaś sekretarką, a potem trenerką aerobiku i sprzedawałaś
telefony komórkowe to znaczy, że masz pomysł na siebie, czy idziesz tam,
gdzie akurat się zdarzyło? Czy wiesz, co chcesz robić?

OSIĄGNIĘCIA
1. Brak wpisanych osiągnięć, tylko stanowisko pracy i obowiązki

Trochę szkoda, że nie wiadomo, jak kandydatka poradziła sobie w tej
pracy. Można ja zapytać, jeśli dojdzie do rozmowy. Dwie osoby pracujące
na tym samym stanowisku mogą się bardzo od siebie różnić, efekty ich
pracy również…

2. Wpisanie zbyt ogólnie osiągnięć, bez podania miejsca i czasu

Kiedy to było? Dawno, niedawno? Czy jeszcze to umie zrobić, czy może już
zapomniał? Co chce ukryć?

WIZUALNE

1. Ekstrawagancki wygląd

O ile uważam, że warto się wyróżnić, to na plus, nie na minus. W agencji
reklamowej i wszędzie tam, gdzie potrzeba osób kreatywnych, stosujących
nieszablonowe myślenie – ekstrawagancja jest OK.  Wszędzie indziej
zaciekawia, ale niekoniecznie działa na nasza korzyść.

2. Z rysunkami lub grafiką

Śmieszne, nieprofesjonalne, dziecinne. A na fotografii dołączonej do cv
powinieneś wyglądać jak idealny kandydat do tej pracy. Nie dawaj więc
zdjęć z wakacji w kąpielówkach.

3. Nieprzejrzyste

Za dużo tekstu, nie wiadomo, gdzie szukać ciekawych dla nas informacji,
wszystko się zlewa, brak odstępów. Nie czytam.

4. Odręczne

Dawno nie widziałam takiego cuda, ale się zdarzają. Czasem są
dodatkowo błędy ortograficzne. Nie ma komputera? A może nie umie go
obsługiwać?

5. Napisane różnymi czcionkami, różnej wielkości
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Źle się to czyta. Dlaczego nie sprawdził przed wysłaniem? Spieszyło mu
się? A może tak ma być ładniej?

6. Druk rozstrzelony

Źle się to czyta. Rozumiem, że zabieg ten miał podkreślać ważność treści,
ale mnie denerwuje.

7. Za mała czcionka

I jak ja to przeczytam szybko, i w dodatku bez okularów? Nie czytam.
Najlepsze: wielkość co najmniej 12, Times New Roman lub inne o prostym
stylu.

8. Zbyt mała odległość między wierszami

A co się będę  męczyć…  Nie rozumiem, kartki było jej szkoda?
Optymalne:1 wiersz odstępu.

GRAMATYKA,
ORTOGRAFIA,
STYLISTYKA

1. Literówki

Niechlujstwo, tekst przed wysłaniem nie był sprawdzony. Brak
umiejętności sprawdzania pisowni?

2. Niezrozumiałe skróty

Co to znaczy? Nie znam tej firmy. Jak to branża? Konsternacja.

3. Zbyt wyrafinowane, nienaturalne lub slangowe słownictwo.

Co to znaczy?  Nie rozumiem.

4. Błędy ortograficzne i gramatyczne

Niechlujstwo, tekst przed wysłaniem nie był sprawdzony. Brak
umiejętności sprawdzania pisowni?

5. Zdania niedokończone

Dlaczego? Czy w tym jest jakiś sens? Może nie wiedziała, jak dokończyć?

6. Brak czasowników podkreślających twoją aktywność

Przez stosowanie suchych równoważników zdań nie mogę sobie
wyobrazić kandydata w działaniu. Podoba mi się: zrobiłam, stworzyłam,
wykonałam…

ORGANIZACJA

1. Brak zorganizowania

CV ma mieć widoczna na pierwszy rzut oka strukturę, żeby było
wiadomo, gdzie mam czego szukać. Jeśli  jest niechlujnie napisane, zawsze
mam wrażenie, że piszący nie szanuje ani mnie jako czytającego, ani
siebie. Nie czytam.
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2. Całość dokumentu zbyt rozwlekła, za duża objętość.

Nie mam wiele czasu na czytanie pojedynczego dokumentu… Przeczytam,
jak czas się znajdzie…

3. Napisane bez celu i kierunku

Następne cv bez ładu i składu – nazywam je na własny użytek  „CV bez
sensu”. Bo jak potraktować kogoś, kto dosłownie „rzuca” garść informacji
o sobie na papier i każe mi się domyślać, dlaczego je wysłał akurat do nas,
a nie do kiosku z gazetami? Z takiego cv nic nie wynika, a już najmniej, po
co mamy go zatrudnić.

4.Bez dopisanej klauzuli o przetwarzaniu danych

Nie mogę tego czytać – bo już samo czytanie niesie ze sobą przetwarzanie
danych.

TECHNICZNE

1. Zapisanie w formacie innym niż Word

W pdf-ie przeczytam, ale już cv wysłane jako plik jpg mnie zadziwia, i to
na minus. Szczególnie, jeśli każda strona to nowe zdjęcie.

2. Zapisane w najnowszym Wordzie

Dobrze jest używać wersji nieco starszej, żeby nawet ci, którzy nie
nadążają za nowinkami technicznymi, mogli plik otworzyć.

3. Kłopoty z mailem.

Czasem nie ma podanego nawet stanowiska, o które ubiega się kandydat
– zostawione puste miejsce w temacie.

Jeśli wymagany jest numer referencyjny, należy go podać właśnie w
temacie maila.

W treści wystarcza dosłownie: przywitanie, 2 zdania na temat i
pożegnanie.

Dobrze jest nazwać załączony plik z cv nazwać swoim imieniem i
nazwiskiem.

Jeśli powyższe wiadomości uważasz za przydatne, stworzyliśmy materiały mówiące o
tym, jak napisać efektywne CV. Szczerze polecamy Ci zapoznanie się z materiałem to są
naprawdę wartościowe, a przy tym unikalne sposoby autoprezentacji na piśmie.
Kliknij na link poniżej aby przejść na strone, gdzie przeczytasz wiecej na ten temat.

Efektywne, bo kierowane cv

http://www.ekademia.pl/kurs/Skuteczne_cv?t=480#csaved
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Licencja użytkownika
Użytkownik może dowolnie kopiować i rozpowszechniać niniejszą publikację w każdej
formie. Jedynym warunkiem jest to, by treść nie uległa zmianie. Właścicielem praw
autorskich jest Anna Sawczuk oraz firma Aktiff. Niniejszą publikację można cytować
pod warunkiem, iż poda się źródło cytatu i autora publikacji.

Szczęście sprzyja przygotowanym
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