KAIP RAŠYTI CV
Nuo A iki Z – ką rašyti kiekvienoje CV eilutėje
Gyvenimo aprašymo (CV) tikslas yra atkreipti į save dėmesį. Tikslas bus pasiektas, jei darbdavys,
perskaitęs CV, susidomės jumis ir pakvies pasikalbėti. Taigi, kaip rašyti CV.
Rašant CV labai svarbu pirmasis įspūdis. Todėl:
A) CV turi būti tvarkingas, struktūruotas, paprastas skaityti;
B) Informacija jame turi būti pateikta taip, kad darbdavio akys pirmiausiai uţkliūtų uţ tų duomenų,
kurie jam yra aktualiausia.
Ką rašyti ir ko nerašyti kiekvienoje CV dalyje.
ASMENINĖ INFORMACIJA
Reikia parašyti savo vardą ir pavardę.
Gimimo metai. Kartais ţmonės rašo ne gimimo metus, bet amţių. Taip neefektyvu. CV yra lyg
dokumentas. Ţmonės jį turi, saugo net ir neieškodami darbo, nes neţinia kada gali prireikti.
Įrašius gimimo metus, o ne amţių, to įrašo nebereiks atnaujinti praėjus metams.
Gyvenamo ji vieta. Uţtenka parašyti miestą. Darbdaviui visiškai nebūtina ţinoti jūsų adreso.
Telefonas.
El. pašto adresas. El. pašto adresas daug ką pasako apie ţmogų. Nenurodykite kontraversiškai
ar nerimtai skambančių pavadinimų. CV geriausiai tinka konservatyvūs vardas.pavardė@... ar
panašūs adresai.
Nuotrauka. Jos galima ir nedėti. Bet CV su nuotrauka geriau pastebimi, labiau patrauklūs. Jei
dedate nuotrauką, prisiminkite, kad galioja tam tikri reikalavimai. Jokių nuotraukų iš vakarėlių,
atostogų, jokios dviprasmiškos aprangos, neturi matytis kito ţmogaus. Tai turi būti lyg pasinė
nuotrauka. Iš kitos pusės, skirtingai nuo nuotraukos pasui, CV nuotraukoje labai pageidautina
šypsena veide, šiltas, teigiamas ţvilgsnis.
CV nereikia rašyti šeimyninės padėties, vaikų skaičiaus, tautybės, sutuoktinio vardo ar kuo jis/ji.
Šie dalykai neturi nieko bendro su jūsų kompetencija, vadinasi darbdaviui neturi rūpėti. Rašant
CV lietuvių kalba nereikia rašyti ir lyties, nes mūsų kalboje ji puikiai matosi iš vardo ir pavardės.
Neapkraukite CV nereikalingais įrašais.

.

TURINYS

IŠSILAVINIMAS
Studijų data. Įrašykite studijų pradţios metus ir mėnesį (be dienos) ir pabaigos metus ir
mėnesį. Jei šiuo metu mokotės, vietoje pabaigos datos įrašykite ţodį “dabar”.
Mokymosi įstaiga.
Mokslo sritis.
Laipsnis (kurio siekiate).
Jei neturite darbo patirties, išsiskirti gali padėti įrašyti studijuoti dalykai. Tačiau reiktu
įrašyti tik tuos dalykus, kurie tiesiogiai siejasi su darbo pozicija į kurią aplikuojate. Taip pat
galima įrašyti temas, kuriose gilinatės arba kursinių darbų pavadinimus ir jų įvertinimus.
Bet tai taip pat turi sietis su darbu, į kurį pretenduojate. Jei dalyvaujate mainų
programose, tai taip pat paminėkite. Tokie faktai parodo jūsų teigiamas savybes:
iniciatyvą, platesnį poţiūrį ir pan. Jei esate vienas geriausių studentų kurse, tai taip pat
galite paminėti.
Specialybė.
Jei esate baigę universitetą ar kolegiją, neberašykite vidurinės mokyklos, kurioje
mokėtės.
Nerašykite baigtų muzikos, sporto mokyklų ar pan., jei jos nesisieja su pozicija į kurią
aplikuojama.
Darbo patirtis
Labai svarbu yra chronologija. Reikia įrašyti visas įmones ir pareigas, kuriose esate
dirbę. Pradėkite rašyti nuo naujausios darbovietės, t. y. tos, kurioje šiuo metu dirbate ar
dirbote pastaruoju metu.
Data. Reikia būti tiksliems. Darbo pradţios datą reikia įrašyti tiksliai – metai, mėnuo,
diena.
Įmonės pavadinimas. Po įmonės pavadinimu pageidautina įvardinti jos veiklos sritį ir
parašyti vieną du sakinius apie kompaniją. Ne visos įmonės puikiai ţinomos, tad ši
informacija labai praverčia.
Pareigos. Po pareigų pavadinimu yra būtinas platesnis darbo pobūdţio paaiškinimas:
kokios yra /buvo funkcijos, atsakomybės lygis, pasiekimai, darbo rezultatai (% padidėjusi
apyvarta ar pan.) Įvardinkite, kokią naudą jūs sukūrėte bendrovei. Paminėkite konkrečius
skaičius, išvardinkite stambiausius klientus. Viską rašykite pirmuoju asmeniu.

Nereikia pernelyg išsamiai aprašinėti visos darbo istorijos. Svarbiausia detalizuoti tas
darbovietes ir pareigas, kurios aktualiausios jūsų siekiamai pozicijai.
Jeigu tai nesisieja su ieškomu darbu, nevardinkite vasaros darbų ar laikinų darbų
uţsienyje. Galite tai pateikti kaip papildomą informaciją, jei neturite reikiamos darbo
patirties. Darbdavys tai vertins kaip teigiamą iniciatyvą.
Studijų metu atliktą praktiką galite pateikti atskiroje dalyje. Galite ją taip ir pavadinti
„Praktika“. Taip pat ir papildomus darbus. Jei laisvu laiku fotografuojate, verčiate tekstus,
ar uţsiimate kita veikla, tai taip pat galima paminėti. Bet vėlgi – nepersistenkite.
Darbdaviui svarbiausia ţinoti tai, ko jis labiausiai tikisi.
IŠKLAUSYTI KURSAI
Surašykite kursus, kuriuose tobulinote asmenines savybes ir profesinę kompetenciją.
Data.
Kursų pavadinimas.
Kursų organizatorius.
Jei gavote sertifikatą – įrašykite.
Nerašykite kursų, kuriuos lankėte universitete, vairavimo, kalbų kursų, IT ar pan. Šią
informaciją reikės pateikti kitose dalyse.
KALBOS
Kalbų mokėjimą galima pateikti įvairiai. Vienas paprasčiausių būtų - lentelės forma.
Pirmame stulpelyje surašykite kalbas, kurias mokate, o viršutinėje eilutėje reikšmes:
„Skaityti“, „Rašyti“, „Kalbėti“ ir „Suprasti“. Tuomet į tuščius langelius galima įrašyti
reikšmes. Reikšmės gali būti skaičių forma (tuomet lentelės viršuje ar apačioje reiktų
nurodyti, ką tie skaičiai reiškia), gali būti ţodine forma (puikiai , gerai, pradmenys) ir pan.
Jei prie kalbų mokėjimo rašote ir lietuvių kalbą (jei jūs lietuvis), įrašykite reikšmę „gimtoji“.
Nesirinkite daug reikšmių. Uţtenka 3 + „gimtoji“.
Jei lankėte kalbų kursus, galite įrašyti po lentele. Juos pateikti reiktu taip pat kaip ir
tobulinimosi kursus, kuriuos jau aptarėme.

KOMPIUTERINIAI ĮGŪDŢIAI
Rašykite tik konkrečias programas ir jų mokėjimo lygį. Nerašykite, kad mokate naudotis
pašto sistema ar pan.
Pateikimas: parašykite programos pavadinimą ir jos mokėjimo lygį.
Neišsiplėskite.
KITA INFORMACIJA
Asmeninės savybės. Nerašykite neigiamų. Neišsiplėskite, rašykite tik kelias esmines –
daugiausia tris. Jas reiktų argumentuoti. Stenkitės įvardinti tas savybes, kurios labiausiai
pasitarnautų darbe, kurio siekiate. Nemeluokite, nepateikite tų savybių, kurios jums tikrai
svetimos. Tokie dalykai nesunkiai gali išaiškėti pokalbio metu, per atliekamus testus ir
pan.
Pomėgiai. Reikia pateikti įdomiai. Be to, reikėtų konkretizuoti. Jei knygos – tai kokios, jei
sportas – tai koks ir ką jis jums duoda.
Vairuotojo paţymėjimas. Parašykite, ar turite. Kokios kategorijos vairuotojo
paţymėjimas yra ir kiek metų yra jūsų vairavimo staţas.
Šioje dalyje taip pat galite pateikti kitą informaciją, kuri, jūsų nuomone, yra svarbi, bet
nepriskyrėte jos kitai CV daliai.

Kitos pastabos
Kiekvienu atveju CV reikia pritaikyti siekiamoms pareigoms. Jei reikalavimuose
akcentuojamas išsilavinimas, tai pirmiausia apie jį ir reiktų kalbėti. Jei norima darbuotojo
su patirtimi, reikia pabrėţti darbo įgūdţius. Taigi, priklausomai nuo situacijos,
“Išsilavinimo” ir “Darbo pobūdţio” dalis galima keisti vietomis.
Daugiau konkretumo, stenkitės vengti vardinti neesminius gyvenimo etapus.
Neišsiplėskite. Geriausia jei CV telpa į 1-2 A4 formato lapus.

Ką rašyti CV, jei kurį laiką teko visai nedirbti? Dėl nedarbo laikotarpio meluoti, ţinoma,
nedera, tačiau tiesmukai nurodyti, kad nuo tada iki tada nedirbote, taip pat neverta.
Kalbant apie tokį laikotarpį verčiau nurodyti, kaip ieškojote darbo, kaip stengėtės tobulinti
ţinias, pavyzdţiui, kokius kursus lankėte laisvu metu.
Jei teko daţnai keisti darbovietes, CV nurodykite ir tuos trumpus darbo laikotarpius.
Tarkime, jei dirbote 4–6 mėn. Trumpai paminėkite, kodėl taip trumpai dirbote įmonėje.
Geriau pačiam išryškinti, ką gero suţinojote ir išmokote per kelis mėnesius, nei palikti
darbdaviui spėlioti, kodėl taip trumpai teišdirbote vienoje įmonėje.
Gyvenimo aprašyme neverta nurodyti, kokio atlyginimo pageidaujate. Jeigu to
reikalaujama, verčiau nurodyti ribas „nuo... iki“.
Jeigu darbo skelbimas parašytas uţsienio kalba, ta kalba privalu parengti ir gyvenimo
aprašymą.

CV pavyzdys

Tipinės CV klaidos

