Cu
urriculum
m vitae
titull , Jméno Přříjmení
1

Osobní úd
daje2
Datum na
arození:
Místo narrození:
Občanství:
s
Rodinný stav:

dd.mm.yyyyy
město
české
svobodný

Kontaktní údaje3
Telefon:
E‐mail:
LinkedIn:
Trvalá adrresa:
Kontaktníí adresa:

+420 xxx xxx
x xxx
adresa@ggmail.com
cz.linkedin
n.com/in/jmeno
Ulice, číslo
o, město, PSČ
Ulice, číslo
o, město, PSČ

Profiil4
Zkušený HR professionál se zaměřením na Exe
ecutive Searchh a Recruitme
ent v segmentech FMCG, výýroba a
macie. Více nežž desetiletá zkkušenost v perrsonálních ageenturách a také interní personalistice meezinárodních
farm
firem
m. Výborné ko
omunikační, vyyjednávací a prezentační
p
doovednosti.
Praxe5
mm//yyyy – mm/yyyyy

mBlu
ue, s.r.o.
Perso
onální agentura.
Pozicce: Key Accoun
nt Manager
Náplň práce:
 Komunikace s klienty – podpora při zadávání profilu volné pozzice, informace
o probíha
ajících pohovoorech a vhodn
ných uchazečích na obsazovvané místo,
koordinace pohovorů přímo u klienta
p
vedení pohovvorů,
 Komunikace s uchazečči ‐ telefonní prescreening,
poradensství uchazečům
m o práci, koo
ordinace poho
ovorů u klientta
 Executive
e Search – pří mé vyhledáváání kandidátů na pozice topp a středního
managem
mentu prostřeednictvím různ
ných zdrojový
ých kanálů
 Business Developmentt – vyhledávání nových klie
entů pro náboor a executive
T Bodyshoppi ng, poradensttví v HR, škole
ení a poradensství
search, IT
v recruitm
mentu
 Spolupráce na tvorbě ffiremního maarketingu (prezentace, školíící materiály,
w
strá nek)
úprava webových

mm//yyyy – mm/yyyyy

Náze
ev společnostii
Popiss společnosti (FMCG
(
firma, distributor, ...)
Pozicce: Název poziice
Náplň práce:
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Praxe při studiu
mm//yyyy – mm/yyyyy

Vzdě
ělání6
yyyy – yyyy

Náze
ev společnostii
Popiss společnosti (FMCG
(
firma, distributor, ...)
Pozicce: Název poziice
Náplň práce:

Univeerzita Jana Am
mose Komens kého v Praze
Oborr: andragogika
a, prezenční sttudium
Získaný titul: Mgr.
Gymnázium Elišky Krásnohorskéé
g
Oborr: všeobecné gymnázium

yyyy – yyyy

Kurzy, semináře
yyyy – yyyy

EFL courses
c
for the
e FCE exam
Garant kurzu: Wokking College

yyyy – yyyy

Kurz Politologie a mezinárodní vvztahy
or a.s.
Garant kurzu: Tuto

yyy

Konfeerence o EU – Crossroad Coonnections, Dánsko
D
Garant konference
e: Vita Andreaasen /ředitelka Løgumkloster Højskole/

ané certifikátyy, osvědčení
Získa
yyyyy
ev
Náze
2012
2
First Certificate in English
osti a dovedn
nosti7
Znalo
Jazykkové
Angličtina
Francouzština

pokro
očilá
střed
dně pokročilá

IT
MS Office
O
Ostatní programy

Word
d, Excel, Powe
erPoint
Adob
be Reader 8, Helios
H
Orange,, Microsoft Dyynamics CRM

Řidiččský průkaz

skupina B

atní dovednossti
Osta

pečlivvost získaná praxí
p
v admini strativě, komunikativnost, empatie, odoolnost vůči
stresu, schopnost pracovat v tým
dnost
mu i samostattně, zodpověd

my
Zájm

politiické a kulturní dění, mezináárodní vztahy,, literatura, sp
port (squash, jjízda na koni,
fitboxx, lyžování)

Referenční osoby8
no Příjmení
Jmén

Spoleečnost

Pozice
P

Telefonní kontakt/E‐ma
ail

mB
Blue Czech, s.r.o. humanresourcess
Kliccperova 604/8, 15
50 00 Praha, IČ: 241
2 93 119, DIČ: CCZ 241 93 119
Fakkturační adresa: Řeporyjská
Ř
490/17, 158 00 Praha
Tel:: 601 34 54 24 | E‐mail: info@mb
blue.cz | www.m
mblue.cz|www.linkedin.com/com
mpany/mblue

VYSV
VĚTLIVKY

1

Foto
ografie


K životop
pisu není třebaa dávat fotografii, pokud neení personalisstou výslovně vyžadována. JJe‐li požadová
ána, musí by být
b
profesion
nální, nejlépe v obleku či ko
ostýmku od footografa, rozh
hodně NE z rod
dinného alba,, dovolené u moře,
m
nebo
dokonce večírku.

2

Oso
obní údaje


Tato sekcce být v CV mů
ůže, ale není nutná
n
– na jej ich základě se
e zaměstnavattelé nesmějí rrozhodovat, tj. věk, rodinnýý
stav, poččet dětí, náboženské vyznání, politickouu orientaci uváádět nemusíte
e. V CV v českéém jazyce je zbytečné
z
uvád
dět
pohlaví. Dále sem nep
patří info o zdrravotním stavvu či trestním
m rejstříku.

3

Kontaktní údaje


CV musí o
obsahovat kontaktní inform
mace – tj. předdevším e‐mail (nevhodný je
e soukromý em
mail typu mila
acek@seznam
m.cz,
Parmen__Roku@gmail..com). Nedoporučejeme roovněž pracovn
ní email vašeh
ho současnéhoo zaměstnava
atele. E‐mail by měl
být ideáln
ně odvozen od vašeho jména. Dále je nuutné uvést tele
efonní číslo a kontaktní addresu.

4

Proffil


Chcete‐li proměnit 15 sekund pozorrnosti náborovvého pracovn
níka v osobní pohovor
p
u spoolečnosti, kde byste chtěli
pracovat,, doplňte na začátek
z
svého životopisu čáást “Profil/Shrnutí/Profesní cíl”.



Dobře naapsaný Profesní cíl pomůže personalistovvi pochopit, jaak vaše zkušenosti, vzdělánní a schopnostti mohou přisp
pět k
dosažení firemních cílů
ů – zvýšit efekktivitu, prodej e, zisk nebo expandovat
e
na
a nové trhy. Ji nými slovy, to
oto shrnutí vašeho
kariérního cíle personaalistovi ukáže,, že jasně cháppete požadavky na pozici, o kterou se uccházíte. Důležité je v několika
málo větáách shrnout nejpodstatnějš
n
ší sdělení živootopisu a nero
ozepisovat se podrobně.
p



Mnozí kaandidáti uvádíí v části „Profe
esní cíl“ příliš oobecné inform
mace, jako například: “Hleddám práci na plný
p úvazek v
jakémkolliv oboru” neb
bo “Rád bych se ucházel o j akoukoliv pozzici v administtrativě”. Takovvé výroky jsou
u zbytečné a pouze
p
zabírají m
místo v životop
pisu. Místo toho se raději roozepište v čásstech Oceněníí/Certifikáty/KKonference/Sp
peciální znalosti.

5

Praxxe


Důležité jje odlišit práce na hlavní prracovní pomě r od vedlejších a brigád.



Tato částt je zpravidla pro
p zaměstnavvatele nejdůleežitější!!!



Zaměstnáání řaďte chro
onologicky, od
d nejaktuálnějjšího k nejstarrším. Úplným minimem jsouu informace o zaměstnavatteli
(stačí názzev, případně lokalita), zasttávané pozici a době zaměsstnání. Tím vša
ak o sobě nic neřeknete, te
edy nezaujmette a
nebude p
pozváni na pohovor.
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Každá praacovní pozice s sebou nese pracovní nápplň, která je v mnoha případ
dech u jednottlivých zaměsttnavatelů odliššná i
v případěě identického názvu pozice.. Proto je vhoddné uvést pře
ehled nejdůležitějších aktivvit vykonávanýých na pozici. U
popisování pracovní nááplně používe
ejte konkrétněě, co jste skutečně dělali a čeho
č
jste dosááhli, namísto otřelých
o
formulací
"zodpověědnost za" nebo "hlavní povvinnosti". Uváádějte hlavně konkrétní případy, čísla (naapř. navýšení prodeje o 15%
%
v posledn
ním roce).



Každá zasstávaná praco
ovní pozice byy měla být uveedena samostatně, a to i v případě,
p
že šloo o jednoho za
aměstnavatele, u
kterého u
uchazeč prošeel více pozicem
mi. Nepovinnýými údaji moh
hou být inform
mace o tom, koomu pozice podléhala, neb
bo z
jakého dů
ůvodu uchazeeč své působení na pozici ukkončil.



Dalším dů
ůležitým fakto
orem je délka praxe. Jinak uuspořádá svůjj životopis abssolvent a jinakk manager s delší praxí. V
prvním případě dávejte důraz na po
oslední zastávaané pozice, a proto umístětte vzdělání sppíše dozadu. U absoloventa to
uděláte p
přesně naopakk.



Máte‐li d
delší praxi, dop
poručujeme zaměřit se na pposledních 10
0‐15 let. Staršíí pracovní zkuššenosti již nem
mají takovou
váhu. Vášš životopis bude o to stručn
nější a navíc oodvedete pozo
ornost od svéh
ho věku.

6

Vzdělání


Uchazeči s pracovními zkušenostmi typicky uváděějí jen nejvyššší stupeň dosa
aženého vzděllání, případně
ě další vzdělán
ní
(kurzy), kkteré je relevaantní vůči poptávané pozici nebo zaměstnavateli.



Případnéé probíhající sttudium je vhodné zmínit zeejména v přípaadě, že má souvislost s popptávanou poziccí. Pokud stud
dium
významně zasahuje do
o pracovní dob
by, mělo by býýt v životopise
e zmíněno spo
olu s případnoou poznámkou
u nebo
upřesněn
ním.

7

Znalosti a dovedn
nosti


Jazykovéé znalosti hrajíí vzrůstající ro
oli při rozhodoování zaměstn
navatelů o vho
odnosti uchazeeče o zaměstnání. Vlastní
charakteristika jazykovvých znalostí by
b měla být m
maximálně srozumitelná a výmluvná;
v
je třřeba se vyhno
out nic neříkajjícím
charakteristikám znalo
osti jazyka jako
o „aktivní" neebo „komunikaativní", naopa
ak je vhodnějšší použít škálu
u „začátečník ‐
mírně po
okročilá ‐ střed
dně pokročilý ‐ vyšší středn ě pokročilý ‐ plynulý"
p
s příp
padným rozliš ením znalosti psaného a
mluvenéh
ho jazyka;maxximálně objekktivní; podhoddnocováním svvé jazykové úrovně se uchaazeč může připravit o poho
ovor
na zajímaavou pozici, naadhodnocení zpravidla zam
městnavatel od
dhalí a kandid
dát bude povaažovaný za ned
důvěryhodného
ideálně d
doložitelná uzn
návanými certtifikáty nebo iinformací o zaahraničních po
obytech v danné jazykové ob
blasti.



Počítačovvé dovednostti‐ znalost PC programů a růůzných SW (např. účetních)), uveďte všecchny PC progrramy, které
ovládáte,, i s příslušnou
u úrovní (zákla
adní znalost, uuživatelská znalost, adminisstrátorská úrooveň).



Řidičský průkaz ‐ skup
piny, můžete zmínit i počet průměrně roččně najetých kilometrů,
k
pokkud je to relevvantní k vaší pozici
p
(např. ob
bchodník).
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Publikačn
ní činnost či jiiná ocenění ‐ je‐li nějaká či nějaké.



Zájmy‐ uvvádí se zajímaavé nebo tako
ové, které se vvztahují k hled
dané profesi. Důležité
D
jsou rrůzné sebevzd
dělávací aktiviity či
zájmy, zeejména pokud
d podporují Vá
áš profesní cíl nebo ukazují Vaši inteligen
nci či rozhled.

8

Refe
erence


Uvádějtee Vaše referen
nce jako samozřejmost – neeuvádějte, že můžete
m
refere
ence dodat naa požádání.

DALŠŠÍ OBECNÉ INFFORMACE

Co by dále CV nem
mělo obsahovvat

•

absolvováání základní školy (předpokkládá se, že jakkožto povinno
ou docházku odchodil
o
tuto instituci každý)

•

finanční p
požadavky ‐ tyto
t
informace
e budou diskuutovány až při osobním poh
hovoru.

•

příběh neeboli narativníí forma životo
opisu, nepište v souvětích, ale
a bodově

•

zkratky, m
mezery, stylisttické a gramattické chyby

•

časové m
mezery mezi jeednotlivými zaměstnáními

•

lživé informace

Rozssah životopisu
u

Snažte see o co největšíí přehlednostt a stručnost žživotopisu. Ne
ení to slohové
é cvičení. Persoonalisté věnují zběžný pohled o
e max. 20 vteřřin na CV. Někkteří dokonce ještě méně a jsou schopníí si udělat během pár vteřinn názor, zda mají
m podrobnějji
délce
studovat váš živottopis. Ideální délka
d
je 2 stra
any A4.

Form
ma životopisu

nější formou prezentace
p
je strukturovanýý životopis, te
edy formát resspektující rozddělení do výše
e uvedených částí.
č
Nejvhodn
V rosstoucí míře ucchazeči používvají tzv. evropský formát živvotopisu. Jde o specifickou formu struktuurovaného živvotopisu, kterrá
však není mezi personalisty příliš oblíbená prro zbytečnou komplikovano
ost a rozsah. Jistou výhodu evropský form
mát nabízí jen
nu
ohod
dnocení jazyko
ových znalostí uchazeče, ktteré je možné jednotně klassifikovat podle evropské taabulky.

Používejtte zarovnání teextu vždy k levému okraji ddokumentu. Nepoužívejte
N
zarovnání
z
do bbloku, tvoří v textu
t
nepěknéé
ery. Dejte si p
pozor na přehlednost a graffickou úpravu,, nepoužívejte
e víc jak 2 typy
y druhů písem
m a nepoužívejte příliš
meze
"exotická" písma.
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Aktu
ualizace životo
opisu

Každý uch
hazeč by nem
měl mít vypraco
ovaný jediný žživotopis. Nao
opak je vhodné životopis zaasílaný na různ
né pozice vždyy
m akcentovat zkušenosti a jiné
j údaje releevantní konkrétnímu výběrovému řízení,, na které se uchazeč
u
hlásí.
upravit, především
ozici v market ingu? Napište
e to do svého CV
Dělal/a jste v posledních 5 letecch obchodnickkou pozici a n yní posíláte životopis na po
ofesní cíle), prroč tak děláte,, aby si personnalista nemyslel, že jste udě
ělali chybu neebo ho spamujete.
(např. do části pro

Klíčo
ová slova

ologii daného oboru, nebojtte se používatt odborné výrazy a zavedenné zkratky. Pro
o personalistu
u je
Vyznáte‐lli se v termino
o databáze a bude
b
později hhledat někoho
o na určitou pozici,
p
to ukkázka, že se v oboru vyznáte. A pokud si Vás zaměstnaavatel uloží do
bude
e vyhledávat p
podle klíčovýcch slov a zde se vaše klíčováá slova v životopise mohou opět hodit. Př
Příklady: PHP, SEO, systémo
ový
inžen
nýr, atd.

Co personalistu ro
ozladí


Předmět zprávy – pokkud ho nazvete
e jako CV nebbo životopis, je
e pravděpodobné, že persoonalistovi toho
o moc nenapo
oví.
Nejvhodn
nější je uvést pozici a případ
dně jméno ucchazeče. Například: Ucetni – Jan Novák



Přeposlán
ní e‐mailu již jednou
j
odesla
aného na adreesu potenciáln
ního zaměstna
avatele. V přeedmětu se objeví například tyto
výrazy:
FW: Živottopis mojí koččičky
FW: Žádo
ost o místo nákupčího ve sp
polečnosti A (ppokud se hlásííte o místo obcchodního zásttupce u konku
urenční
společnossti B)



Zavirovaný email ‐ ve většině případ
dů takový ma il není z bezpe
ečnostních dů
ůvodů otevřenn a tudíž se ne
edostane k
odpovědnému pracovníkovi.



Pokud přřipojíte průvod
dní dopis jako
o přílohu, je d obré alespoň jeho stručnou
u verzi napsatt přímo jako te
ext emailu, jin
nak
může dojjít ke ztrátě em
mailu či nepře
eposlání odpoovědnému praacovníkovi za nábor.
n



Formát žživotopisu ‐ neejvhodnější je uložit životoppis a průvodníí dopis ve form
mátu .doc, příípadně nebo .pdf.
.
Důležité je
vyvarovat se formátů, které nejsou často používáány a problém
my již bývají také u dokumenntů vytvořenýých ve starém
programu
u T602.



Pojmeno
ování životopisu a průvodníího dopisu ‐ ppokud chcete svůj
s životopis a průvodní doopis pojmeno
ovat tak, aby bylo
b
jasné, komu patří, je dobré pojmeno
ovat jej následdujícím způso
obem:
•

NovakJan_pru
uvodni dopis
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•

NovakJan_zivvotopis

•

NovakJan_CV
V (pro anglicko
ou verzi)

Také je m
možno přidat ještě pozici na
a kterou se hláásíte, napříklaad:
•

NovakJan_pru
uvodni dopis_
_nakupci

•

NovakJan_zivvotopis_nakup
pci

•

NovakJan_CV
V_nakupci (pro
o anglickou veerzi)

Velikost ssouborů v příloze ‐ pozor na
a velikosti přílloh, zejména naskenovanýcch obrázků typpu certifikát atd.
a

Hod
dně úspěcchů při hleedání zaměstnání.
mB
Blue tým
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