InstrucŃiuni pentru completarea CV-ului Europass
Înainte de a începe: Cinci principii de bază pentru un bun CV
1. ConcentraŃi-vă pe aspectele esenŃiale
• În selecŃia iniŃială a cadidaturilor primite, de obicei angajatorii nu alocă mai mult de un minut unui CV. Dacă
CV-ul dvs. nu are impactul corect, veŃi pierde ocazia de a fi invitat la interviu.
• Dacă aplicaŃi pentru un post care a fost scos la concurs, respectaŃi în totalitate procesul de depunere a
candidaturilor detaliat de angajator. AnunŃul privind postul vacant ar putea specifica: procedura de aplicare (CV,
formular de candidatură, aplicare online), lungimea şi/sau formatul CV-ului, dacă este necesară o scrisoare de
intenŃie etc.
• FiŃi succint: în cele mai multe cazuri, două pagini A4 sunt suficiente, indiferent de educaŃia şi experienŃa dvs. Nu
depăşiŃi trei pagini. Dacă aveŃi o diplomă universitară, includeŃi calificările obŃinute în liceu doar dacă sunt
relevante pentru postul respectiv.
• ExperienŃa dvs. profesională este limitată? DescrieŃi mai întâi studiile şi pregătirea profesională; scoateŃi în
evidenŃă stagiile de practică profesională şi activităŃile de voluntariat.

2. FiŃi clar şi concis
• FolosiŃi propoziŃii scurte. EvitaŃi clişeele. ConcentraŃi-vă pe aspectele relevante ale pregătirii şi experienŃei dvs.
profesionale.
• DaŃi exemple concrete. CuantificaŃi-vă realizările.
• ActualizaŃi-vă CV-ul pe măsură ce acumulaŃi experienŃă. Nu ezitaŃi să ştergeŃi informaŃiile care nu aduc un plus
de valoare pentru poziŃia respectivă.

3. AdaptaŃi întotdeauna CV-ul în funcŃie de postul pentru care candidaŃi
• PuneŃi în evidenŃă punctele dvs. forte relevante pentru nevoile angajatorului şi concentraŃi-vă pe acele abilităŃi şi
competenŃe care răspund cerinŃelor postului respectiv.
• Nu includeŃi experienŃă de muncă sau formare profesională care nu are relevanŃă.
• ExplicaŃi orice întreruperi ale studiilor sau carierei dvs. şi daŃi exemple de competenŃe transferabile pe care le-aŃi
dobândit în timpul respectiv.
• Înainte de a trimite CV-ul unui angajator, verificaŃi dacă corespunde profilului solicitat.
• Nu “umflaŃi” în mod artificial CV-ul, altfel riscaŃi sa fiŃi descoperit la interviu.

4. FiŃi atent la prezentarea CV-ului
• PrezentaŃi-vă abilităŃile şi competenŃele în mod clar şi logic, scoŃând în evidenŃă avantajele.
• PlasaŃi la început informaŃiile cele mai relevante.
• FiŃi atent la ortografie şi punctuaŃie.
• ImprimaŃi CV-ul pe coli de hârtie albă (în cazul în care nu îl trimiteŃi electronic).
• PăstraŃi formatul şi aranjarea în pagină sugerate.

5. VerificaŃi CV-ul odată ce l-aŃi completat
• CorectaŃi posibilele greşeli de ortografie şi asiguraŃi-vă că structura este clară şi logică.
• RugaŃi pe altcineva să vă citească CV-ul pentru a vă asigura că conŃinutul este clar şi inteligibil.
• Nu uitaŃi să întocmiŃi o scrisoare de intenŃie.

