
CV na medal - poradnik

CV



Z naszym przewodnikiem dowiesz si�:
Jak napisa� CV, nawet je�eli nie masz jeszcze do�wiadczenia.
Jakie umiej�tno�ci uwypukli�, a o jakich na pewno nie wspomina�.
Jak uzyska� przewag� nad innymi kandydatami i zyska� szans� na spotkanie i rozmow�.
Jakie elementy powinno zawiera� CV, a jakich elementów zawiera� nie musi lub nawet 
nie powinno.

01. WST�P PORADNIK
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02. ELEMENTY CV PORADNIK

Z elementów, które dok�adnie opiszemy poni�ej, przygotujesz dobry i interesuj�cy dokument.

Zwrócimy Ci tak�e uwag� na najcz�stsze b��dy, czyli 
co robi�, a czego nie.

� � � ��
DANE OSOBOWE ZDJ�CIE DO�WIADCZENIE, 

STA�E, KURSY...
WYKSZTA�CENIE UMIEJ�TNO�CI ZAINTERESOWANIA
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03. DANE OSOBOWE PORADNIK

Dane osobowe to wa�ny element ka�dego CV. To oczywiste, �e chcesz, aby pracodawca do Ciebie zadzwoni� lub 
napisa�, chcesz tak�e, by wiedzia�, gdzie mieszkasz i jak si� nazywasz.

Jakie dane powiniene� umie�ci�
w swoim CV:

Pami�taj, by nie traci� miejsca i nie 
rozprasza� uwagi rekrutera takimi 
informacjami, jak:

imi� i nazwisko
adres, pod którym przebywasz (nie musi by� 
to adres Twojego domu rodzinnego)
adres e-mail
numer telefonu
wiek (data urodzenia).

miejsce urodzenia lub zameldowania
nazwisko panie�skie lub stan cywilny
informacja o dzieciach
obywatelstwo.

�

Dane osobowe

PAMI�TAJ!

W danych � podobnie jak w ca�ej tre�ci CV � nie mo�e 
by� b��dów. Sprawd� dwukrotnie swój adres e-mail 
oraz numer telefonu. B��dny numer spowoduje, �e 
na pewno nikt si� do Ciebie nie dodzwoni.
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04. ZDJ�CIE PORADNIK

Profesjonalna fotografia zdecydowanie zwi�ksza wi�c Twoje szanse 
zwrócenia na siebie uwagi.

Jakie zdj�cie wybra�?

Wa�ne, by by�o wyra�ne, dobrej jako�ci.
Powinno by� takie, na którym dobrze widoczna jest Twoja twarz. Do tego jasne t�o i biznesowe ubranie. 
Na  troch� lu�niejszy styl mo�esz pozwoli� sobie, je�li nie ubiegasz si� o stanowisko 
np. w banku lub w urz�dzie, a np. w agencji reklamowej 
czy w sklepie z odzie��.
fotografia nie musi przedstawia� ca�ej sylwetki; zdj�cie 
�do pasa� lub do wysoko�ci klatki piersiowej jest 
zupe�nie wystarczaj�ce
wybierz zdj�cie, na którym lekko si� u�miechasz - 
ka�da u�miechni�ta twarz wywo�uje mi�e odczucia 
i przyci�ga uwag� bardziej ni� styl �na smutasa�.
dziewczyny � pami�tajcie o delikatnym, dziennym 
makija�u. Wieczorowe szale�stwa, brokaty, czy 
fantazyjne ciemne cienie � zostawcie na inne zdj�cia 
i inne okazje.

Zdj�cie

PAMI�TAJ!

Wys�anie CV bez zdj�cia nie jest b��dem i teoretycznie nie powinno wyklucza� Twojego CV. Rekruterzy jednak, w ogromnej wi�kszo�ci, 
wol� wiedzie�, jak wygl�da osoba, któr� ewentualnie zaprosz� na rozmow�. Zdj�cie mo�e tak�e sta� si�  elementem, który Ci� wyró�nia.

�

�

�

�

�

�

�



05

05. ZDJ�CIE PORADNIK

Zdj�cie zdecydowanie musi przedstawia� Ciebie. Nie Twojego koleg�, przyjació�k� czy kuzyna. Poczucie 
humoru rekruterom mo�e nie dopisywa� � pami�taj o tym.
Zdj�cie górskich szczytów, na którym wyst�pujesz jako ma�a kropeczka w kolorowej kurtce tak�e odpada. 
Podaruj sobie te� fotografie, na których wyst�pujesz z kim�, szczególnie je�li ta osoba zosta�a brutalnie 
usuni�ta ze wspólnego obrazka, ale pozosta�a cz��� np. ramienia lub g�owy.
Ca�kowicie odpadaj� fotki z wakacji (szczególnie te na tle palmy, w klapkach, w pareo lub w s�omkowym 
kapeluszu z kolorowym drinkiem). Wspaniale, �e je�dzisz po �wiecie 
i umiesz si� bawi�, ale podczas wyboru odpowiedniego 
CV nie ma to �adnego znaczenia.
Postaraj si�, aby twoje zdj�cie by�o maksymalnie 
aktualne. Fotografia z podstawówki nie spe�ni 
swojej roli, chyba, �e chcesz sta� si� obiektem 
�artów.

Zdj�cie

PAMI�TAJ!

Twoje fotografie nie ko�cz� si� na obrazku, który umie�cisz w CV. Pomy�l te� o tym jak wygl�daj� Twoje zdj�cie w serwisach spo�ecz-
no�ciowych. Przysz�y pracodawca nie omieszka sprawdzi�, jak� jeste� osob� zarówno na kontach prywatnych,  jak i zawodowych.

�

Jakie zdj�cia lepiej odrzuci�?�
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06. WYKSZTA�CENIE PORADNIK

Wykszta�cenie

�
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To sekcja, w której umie�� tylko najwa�niejsze informacje. Pami�taj, �e rekruterzy nie po�wi�caj� zbyt wiele czasu 
na analiz� pojedynczego CV, wy�apuj� jednak te informacje, które pasuj� do stanowiska, na jakie aplikuje kandydat.

Co warto poda� w sekcji 
wykszta�cenie?

Co lepiej pomin��? 
Jakich b��dów unikn��?

Nazw� szko�y, w jakiej ostatnio si� uczy�e�. 
Powiniene� poda� dok�adne informacje, takie 
jak:
- dat� rozpocz�cia i ko�ca nauki (nie podawaj 
ko�ca, je�eli ci�gle si� uczysz)
- pe�n� nazw� szko�y 
- profil klasy (tylko je�eli jest zbie�ny z prac�, 
o któr� si� ubiegasz)
Nazw� i miejsce szko�y, gdzie zdoby�e� 
dodatkowe certyfikaty czy �wiadectwa (np. 
szko�a j�zykowa, szko�a muzyczna, kursy 
fotograficzne).

Nie podawaj nazw gimnazjum ani szko�y 
podstawowej, które sko�czy�e� - dla rekrutera 
te informacje nie maj� znaczenia. Skoro 
jeste� w liceum lub w�a�nie zaczynasz studia, 
nietrudno domy�li� si�, �e z powodzeniem 
przeszed�e� ca�� �cie�k� edukacji.

� �
�

�

�

PAMI�TAJ!

Adres Twojej szko�y czy tytu� pracy pisanej na 
maturze nie b�d� potrzebne. Chyba �e stanowisko, 
o jakie si� ubiegasz, jest silnie zwi�zane z pisan� 
przez Ciebie prac� lub egzaminem. W takim przy-
padku mo�esz zamie�ci� te informacje w �osi�gni�-
ciach�. Nie zapomnij, �e obowi�zuje zasada 
kolejno�ci achronologicznej. Rozpoczynasz wymie-
nianie szkó� od tej najbardziej aktualnej.

�



07. PRAKTYKI, STA�E, KURSY... PORADNIK

Do�wiadczenie, sta�e, kursy...

07

Ten element Twojego CV mo�e wydawa� si� najtrudniejszy � przecie� nie posiadasz do�wiadczenia zawodowego, 
które powala, prawda? S� jednak sposoby na to, �eby uwypukli� swoje sukcesy i osi�gni�cia, to co robisz i czym si� 
interesujesz, mo�e by� równie cenne jak do�wiadczenie zawodowe.

Co warto poda�?

Je�eli pomagasz rodzicom lub np. wujkowi w prowadzeniu jego firmy � napisz, czym dok�adnie 
si� zajmujesz (np. pomoc w sprzeda�y w sklepie internetowym, sekretarz w biurze 
rachunkowym, pomoc kuchenna w restauracji itd.).
Je�eli jeste� wolontariuszem i pomagasz dzieciom w odrabianiu lekcji lub 
osobom starszym w robieniu codziennych zakupów � opisz swoje 
do�wiadczenia jako wolontariat (praca z dzie�mi lub osobami 
starszymi, praca w grupie, animowanie czasu 
w przedszkolu itd.).
Dzia�alno�� w samorz�dzie uczniowskim, 
kole naukowym, radiostacji szkolnej � 
to równie� do�wiadczenie, którym 
warto si� pochwali� (opisz i nazwij, 
czym dok�adnie zajmowa�e� si� w tym 
miejscu, czego nauczy�a Ci� wykonywa-
na praca � umiej�tno�ci organizatorskie, 
prowadzenie projektu, kreatywne 
organizowanie czasu uczniom szko�y 
ponadgimnazjalnej, organizacja 
wydarze� i wyjazdów dla grup powy�ej 
20 osób).
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08. PRAKTYKI, STA�E, KURSY... PORADNIK

Do�wiadczenie, sta�e, kursy...
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Co lepiej pomin��?

Nie u�ywaj potocznych wyra�e�, np. 
�zbieranie jab�ek u wujka w sadzie�, 
�odbieranie maili w firmie mojego taty�, 
�karmienie zwierz�t w schronisku� (lepiej 
napisz �prace sezonowe w sadzie�, 
�organizacja pracy biura w firmie xyz�, 
�wolontariat w schronisku dla zwierz�t�).

�
�

�

PAMI�TAJ!

Tak�e w tym przypadku obowi�zuje zasada kolejno�ci 
achronologicznej, postaraj si� wi�c wymienia� swoje 
do�wiadczenia od tych, które zdoby�e� ostatnio. 
Postaraj si� wpisa� konkretne miesi�ce, w których 
czym� si� zajmowa�e� (je�eli wpiszesz tylko rok � 
rekruter nie b�dzie wiedzia�, czy zbiera�e� do�wiad-
czenie przez miesi�c czy pó� roku).

Pami�taj, �e osoba, która zdobywa do�wiadczenia w 
ró�nych organizacjach postrzegana jest jako ambitna, 
zorganizowana i pracowita. Jest to sygna� dla 
pracodawcy, �e potrafisz pracowa� w zespole, 
zarz�dza� czasem i nie boisz si� wyzwa�.

�



09. UMIEJ�TNO�CI PORADNIK

Umiej�tno�ci

09

W zwi�zku z tym, �e Twoje do�wiadczenie  zawodowe nie jest jeszcze bardzo bogate, umiej�tno�ci to Twoja karta 
przetargowa. Szczególnie cenne s� umiej�tno�ci, które b�d� przydatne Twojemu przysz�emu pracodawcy, mo�esz 
ich w sobie poszuka�, nawet je�eli nigdy nie pracowa�e� zawodowo. Mo�e np. by�e� przewodnicz�cym samorz�du, 
pracowa�e� w gazetce szkolnej, by�e� cz�onkiem ko�a zainteresowa� � opisz, jakie umiej�tno�ci tam wyko-
rzystywa�e�.

Co warto poda�?

Opisz umiej�tno�ci konkretnie i precyzyjnie. Je�eli 
posiadasz takie informacje � u�yj liczb i konkretnych 
danych, np. uczestnictwo w kole fotograficznym � 
zarz�dzanie projektem wystawy na 20-lecie szko�y, 
dyplom z malarstwa, II miejsce w olimpiadzie matema-
tycznej lub j�zykowej itd.
Zwró� uwag� na te umiej�tno�ci, które 
s� wymagane w ofercie pracy � zo-
bacz, które z nich s� równie� Twoimi � 
mo�e wymagana jest kreatywno��, 
a Ty masz co chwil� szalony pomys� 
i nale�ysz do grupy artystów lub per-
formerów? Albo umiej�tno�ci organi-
zatorskie, a Ty akurat przewodniczysz 
ko�u naukowemu?

�
�

�

�

CV

CONTRACT



10. UMIEJ�TNO�CI PORADNIK

Umiej�tno�ci
Wspomnij koniecznie o swoich umiej�tno�ciach j�zykowych � na pewno jest j�zyk, którego uczysz si�, odk�d 
pami�tasz, a mo�e nawet zdoby�e� ju� certyfikat? Napisz to ��cznie z okre�leniem stopnia znajomo�ci. 
Prawid�owa skala umiej�tno�ci j�zykowych wygl�da tak:

Z powodzeniem mo�esz tak�e wspomnie� o swojej umiej�tno�ci obs�ugi komputera. Niekoniecznie musisz 
pisa�, ile potworów zabi�e� w popularnej grze, nikogo nie interesuj� te� Twoje osi�gi w CS. Jednak pami�taj, �e 
na co dzie� u�ywasz przegl�darki, notatników oraz pakietu Office, opisz to np. w taki sposób:
Znajomo�� MS Office w zakresie: 
- Word � zaawansowane redagowanie tekstu
- Excel � znajomo�� makr i tabel przestawnych
- Power Point � tworzenie zaawansowanych prezentacji.

�

�

�

10

Pocz�tkuj�cy
A1 � Beginner
A2 � Pre-Intermediate

�redniozaawansowany
B1 � Intermediate
B2 � Upper-Intermediate

Zaawansowany
C1 � Advanced
C2 � Proficient



11. UMIEJ�TNO�CI PORADNIK

Umiej�tno�ci

11

Ogólne umiej�tno�ci mi�kkie (takie jak praca w stresie, kreatywno��, punktualno��) � wpisuje je wi�kszo�� 
kandydatów, to bardziej deklaracje ni� faktyczne umiej�tno�ci. Zastanów si�, czy �kreatywno��� to Twoje 
faktyczne umiej�tno�ci, czy jedynie niedo�cignione marzenie. Zastanów si� czy masz poparcie na 
"kreatywno��", lub "umiej�tno�� pracy w stresie" w swoim dotychczasowym do�wiadczeniu.
Szczegó�owe opisywanie umiej�tno�ci, np. �By�em przewodnicz�cym samorz�du uczniowskiego przez dwa 
lata, w tym czasie przeprowadzi�em dwa projekty��. Zamiast tego napisz krótko: �zarz�dzanie projektami 
w samorz�dzie uczniowskim�.
Zbyt ogólnikowe opisywanie umiej�tno�ci, które niewiele znacz� (np. pisanie tekstów, j�zyk angielski).
Znajomo�� MS Office (brakuje precyzyjnej informacji, co dok�adnie potrafisz).

�

�

�

�

�

Co lepiej pomin��?�

PAMI�TAJ!

B�d� uczciwy. Bardzo �atwo sprawdzi�, �e okre�lone przez Ciebie umiej�tno�ci j�zykowe czy sztuczne wyd�u�anie czasu, w jakim 
zdobywa�e� do�wiadczenie, mijaj� si� z prawd�. Unikaj tak�e przypisywania sobie cudzych sukcesów i umiej�tno�ci. K�amstwo pr�dzej 
czy pó�niej wyjdzie na jaw.

�



12. ZAINTERESOWANIA PORADNIK

Zainteresowania

12

To kolejne miejsce, zaraz po umiej�tno�ciach, na wyró�nienie Twoich zalet i cech, które przydadz� si� przysz�emu 
pracodawcy. Tutaj mo�esz opisa� swoje pasje, to dla pracodawcy informacja, �e jeste� osob� ciekaw� i wart� 
poznania.

Co warto pisa�?

Je�li nie masz wyj�tkowej pasji, nic si� nie 
martw, wpisz to, czym naprawd� si� 
interesujesz i mo�esz o tym co� opowiedzie�. 
(mo�e grasz w gry planszowe albo zbierasz 
kapsle?). Ka�dy jest oryginalny, a orygina� jest 
przewa�nie ciekawszy ni� najlepsza kopia.
Je�eli chcesz uwypukli� cech� dobrej pracy 
w grupie, wspomnij o swoich 
zainteresowaniach zwi�zanych z czynnym 
udzia�em w sportach grupowych. Je�eli 
natomiast wolisz swój indywidualizm � 
podkre�l zainteresowanie sportami 
indywidualnymi (wszystko ma swoje plusy, 
rekruter wie, jakich osób szuka, to pomo�e 
mu oceni� Twoj� osob�).
Je�eli prowadzisz bloga � dodaj go; je�eli 
rysujesz/robisz zdj�cia � podaj link do 
swojego portfolio lub dorzu� kilka prac 
w za��czniku.

�
�

�

�
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13. ZAINTERESOWANIA PORADNIK

Zainteresowania

13

�

Co lepiej pomin��? 

Nie staraj si� by� na si�� oryginalny, nie pisz 
o rzeczach, o których tylko s�ysza�e� lub 
wiesz, �e kto� z Twoich znajomych si� nimi 
interesuje. Rekruter bardzo szybko 
zweryfikuje, czy napisa�e� prawd�. 
Unikaj bana�ów, np. film, ksi��ki, muzyka, 
podró�e, sport. Takie zainteresowanie podaje 
ka�dy. Je�eli naprawd� interesujesz si� 
filmem � napisz, jakich re�yserów ogl�dasz 
najch�tniej; je�eli Twoj� pasj� jest muzyka � 
napisz, jaki jej rodzaj lubisz najbardziej, 
a mo�e sam j� tworzysz? 
Nie opisuj zainteresowa� zbyt obszernie, 
to tylko dodatek do CV, który mo�e by� cenn� 
informacj�, ale nie mo�e odstraszy� ilo�ci� 
tekstu

�
�

�

�

PAMI�TAJ!

Prawid�owo opisane pasje w Twoim CV mog� tylko poprawi� Twój wizerunek i zach�ci� do poznania Ci� na rozmowie.

�



Informacje dodatkowe

14. INFORMACJE DODATKOWE PORADNIK
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Czy doda� social media do swojego CV? 
Je�eli masz profil na portalach typu GoldenLine lub LinkedIn � jak najbardziej (je�eli jeszcze ich nie masz, pomy�l 
stworzeniu swojego profesjonalnego profilu). 
Przejrzyj te� swoje profile w innych mediach spo�eczno�ciowych (Facebook, Google+, Twitter), bardzo cz�sto 
rekruterzy przegl�daj� profile kandydatów, �eby dowiedzie� si� o nich czego� wi�cej. Je�eli istniej� tam tre�ci, 
których wola�by� nie pokazywa� swojemu przysz�emu pracodawcy � pomy�l o ustawieniach prywatno�ci.

Jakiej czcionki u�y�? 
Wydaje Ci si� to ma�o istotne? Rekruter ma cz�sto bardzo ma�o czasu na zag��bienie si� w Twoje CV, dlatego 
czcionka u�yta do jego stworzenia musi by� przede wszystkim czytelna. Na pewno unikaj czcionek ozdobnych 
(w tym przypadku nie ozdobi�, a raczej oszpec� Twoje CV).Najlepiej ocenianymi czcionkami s�: Arial, Tahoma, 
Calibri i Verdana (a mo�e pokusisz si� o Helvetic� � ta czcionka wymaga dodatkowej instalacji na Twoim 
komputerze). Wa�ne:
- nie korzystaj z wi�cej ni� dwóch rodzajów czcionek
- rozmiar czcionki � wybierz rozmiar mi�dzy 10 a 12 pkt. 

Jakiego formatowania u�y�? 
Je�eli chcesz uwypukli� pewne informacje, mo�esz delikatnie zwi�kszy� rozmiar czcionki, u�y� pogrubienia lub 
koloru (ale nie stosuj tych elementów w nadmiarze, wszystko powinno wygl�da� estetycznie). Unikaj 
justowania.



Informacje dodatkowe

15. INFORMACJE DODATKOWE PORADNIK
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Klauzula o wykorzystaniu danych osobowych � musz� j� doda�? 
Pami�taj, �e bez tej klauzuli Twoje podanie mo�e nie zosta� rozpatrzone. Standardowa klauzula brzmi tak: 
�Wyra�am zgod� na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb 
niezb�dnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustaw� z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych 
Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)�.
Jednak zwró� uwag� na to, jakiej klauzuli wymaga Twój przysz�y pracodawca. Zdarza si�, �e jest ona indy-
widualna dla firmy, do której chcesz wys�a� aplikacj�.

W jakim formacie wys�a� CV? 
Najlepiej wysy�a� CV w formacie .pdf (dzi�ki temu nikt oprócz Ciebie nie b�dzie móg� edytowa� pliku), takie CV 
b�dzie wygl�da�o bardziej profesjonalnie. Poza tym plik .doc ró�nie wy�wietla si� na ró�nych urz�dzeniach �  
nierzadko zdj�cia i inne elementy graficzne zmieniaj� swoje miejsce lub kolejno��.
Tutaj ->http://www.pdfforge.org/pdfcreator znajdziesz narz�dzie do tworzenia plików .pdf z plików .doc

Jak nazwa� plik? 
Nie wymy�laj �adnych skomplikowanych nazw dla swojego dokumentu. Najlepiej podaj w nazwie swoje imi� 
i nazwisko, mo�esz równie� doda� nazw� firmy, do której rekrutujesz, Np. Anna_Nowak_CV_FirmaX. Ale 
wystarczy tak�e CV_Anna_Nowak, dzi�ki temu nie b�dziesz musia� pami�ta�, by zmieni� nazw� firmy, je�eli 
b�dziesz aplikowa� w inne miejsce.

Adres e-mail
Taka drobnostka, a mo�e popsu� ca�y efekt. Twoje CV b�dzie estetyczne, przemy�lane i efektowne, jednak gdy 
wy�lesz je z adresu s�odkaela@buziaczek.pl albo uwielbiamsuple@buziaczek.pl � nici z efektu.
Je�eli jeszcze nie posiadasz, za�ó� sobie konto e-mail, które zawiera� b�dzie wy��cznie Twoje imi� i nazwisko. 
Skorzystaj z poczty G-mail, poniewa� uwa�ana jest za jedn� z najbardziej profesjonalnych. Pozosta�ych kont 
pocztowych u�ywaj wy��cznie do kontaktów towarzyskich.
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�yczymy powodzenia!


