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Naskenuj
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prečítaj si
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návod.

VYSKÚŠAJ KICKRESUME.
PRE ŠTUDENTOV JE ÚPLNE ZADARMO.
Pridaj sa k viac ako 600 000 ľuďom, ktorým
sa (aj vďaka nám) podarilo zamestnať v top
firmách ako Google, Apple či SpaceX.
Jednoduchšší návod na tvorbu životopisu by si
hľadal len ťažko: skladá sa iba zo siedmych
krokov a niekoľkých obrázkov.

PREDTÝM, AKO ZAČNEŠ PÍSAŤ
NESNAŽ SA “PREDAŤ”

ZDÔRAZNI SVOJE ÚSPECHY

UROB SI PORIADNY REŠERŠ

MÁŠ LEN 6 SEKÚND

Znie to paradoxne, ale tvoj životopis by
nemal byť len o tebe. Práve naopak, má
byť hlavne o tvojom budúcom zamestnávateľovi. Skús sa vcítiť do jeho kože a
zistiť, aký problém potrebuje vyriešiť.
Životopisom mu ukáž, že mu vieš svojimi
skúsenosťami pomôcť.

Pokús sa zistiť čo najviac informácií o
danej firme. Použi webové stránky ako
Glassdoor či LinkedIn, no nezabudni ani
na ich vlastný firemný web a profily na
sociálnych sieťach. Spoznaj ich firemnú
kultúru a podľa toho prispôsob svoj
životopis ich potrebám a očakávaniam.
Koniec koncov, pomôže ti to získať
vysnívanú prácu.

Nestačí, keď povieš, že máš potrebné
skúsenosti a zručnosti. Musíš ukázať,
že sa ti tieto zručnosti už podarilo v
minulosti využiť. Inými slovami, životopis
má hovoriť o tvojich predošlých úspechoch, nie o náplni tvojej práce. Tá je
zrejmá už z názvu pracovnej pozície.

Personalista venuje jednému životopisu v
priemere 6 sekúnd. Za ten čas ho musíš
zaujať natoľko, aby si tvoj životopis
prečítal celý. Ako? Vymaž všetky
informácie, ktoré nie sú relevantné pre
pracovnú pozíciu, o ktorú sa uchádzaš.
Uisti sa, že si tvoje najsilnejšie stránky
všimne okamžite a venuje im pozornosť.

POSTUP PRI PÍSANÍ
POUŽI ODRÁŽKY

VYHNI SA KLIŠÉ

POUŽI DYNAMICKÉ SLOVESÁ

NEZABUDNI NA KĽÚČOVÉ SLOVÁ

Pomôžu ti lepšie a logickejšie usporiadať
jednotlivé časti životopisu. Zároveň nimi
pomôžeš personalistom pri hľadaní
kľúčových slov. Nemusíš sa obávať toho,
že by si to s nimi prestrelil. Nech urobíš
čokoľvek, odrážky tvoj životopis pravdepodobne vylepšia.

Všimol si si, že väčšina klišé v životopisoch sú prídavné mená? Áno, možno
tvojmu zamestnávateľovi povedia, aký si
myslíš, že si. Jeho však viac zaujíma, čo
konkrétne dokážeš urobiť. Vyjadri to
dynamickými slovesami. Sú to slová ako
dosiahnuť, prispieť, zvýšiť, vyriešiť,
implementovať, zrealizovať, zorganizovať
a podobne.

Každý je flexibilný. Každý je pracovitý.
Každý sa učí naozaj rýchlo. Ak nechceš
byť len ďalším priemerným uchádzačom,
nepoužívaj tieto klišé frázy. Skús nájsť
niečo originálne, čo charakterizuje tvoje
zručnosti a úspechy. Ba ešte lepšie, skús
ich opísať slovami tvojho potenciálneho
zamestnávateľa. Tie nájdeš v popise
pracovnej pozície, o ktorú sa uchádzaš.

Zaplň svoj životopis kľúčovými slovami.
Ide o špecifické slová, ktoré najlepšie
popisujú prácu, o ktorú sa uchádzaš.
Podrobne si prečítaj pracovný inzerát a
nájdi ich. Pomôžu ti presvedčiť zamestnávateľa, že si presne ten, koho hľadá.
Zároveň sa tvoj životopis ľahšie dostane
cez ATS systémy, ktoré vyhodnocujú
životopisy uchádzačov.

VÝSLEDNÝ PRODUKT

TIPY NA ZÁVER
POZOR NA CHYBY

STAČÍ JEDNA STRANA

PRIPOMEŇ SA

NEHANBI SA OPÝTAŤ

Po dopísaní životopisu popros kamoša,
aby ti skontroloval preklepy a gramatické
chyby. Ak nemáš žiadnych kamošov, tak
popros niekoho z rodiny. Hlavne si
pamätaj, že nič nepokazí celkový dojem
z tvojho životopisu viac, ako gramatická
chyba. Personalisti si to vysvetlia tak, že
ti chýba dôslednosť. Alebo dokonca tak,
že vôbec neberieš hľadanie práce
seriózne.

Ak nedostaneš odpoveď do niekoľkých
dní od odoslania životopisu, neotáľaj a
pripomeň sa firme prostredníctvom
emailu. Nič tým nepokazíš. Pri hľadaní
práce je vytrvalosť kľúčová. Ak však
uviedli konkrétny dátum, dokedy by sa ti
mali ozvať, trpezlivo čakaj.

Ako študent ešte nemáš dostatok
skúseností na to, aby si zaplnil dve
strany životopisu zmysluplným textom.
Nieto ešte tri strany. Vždy existujú
riešenia, ako tvoj životopis skrátiť.
Vyskúšaj zmeniť formátovanie. Vymaž
nepotrebné informácie. Skráť niektoré
vety. Ak nič z tohto nepomôže, skús
zmenšiť písmo.

Nečakaj, kým tvoja vysnívaná firma
zverejní pracovné ponuky na svojom
webe. Ak pre nich chceš pracovať, napíš
im email. Väčšina zamestnávateľov vždy
rada prijme nové talenty, a to aj vtedy,
keď ich aktívne nehľadajú. Koniec
koncov, nemáš čo stratiť, iba získať.

1x

1x

1x

Fotka v životopise nie je povinná.
Ak ju chceš pridať, uisti sa, že vyzerá
profesionálne.
Použi profesionálnu emailovú
adresu. Ideálne vo forme meno.priezvisko@mail.com.
Nezabudni uviesť medzinárodnú
telefónnu predvoľbu.
Môžeš pridať URL odkaz na tvoj
kariérny web, LinkedIn profil alebo
portfólio.

telefón

email

web

fotka

meno

1 OSOBNÉ ÚDAJE

1x

1x

1x

1x

odbor

škola

dátum

2 VZDELANIE

1x

Nezabudni pridať!

Ak ešte študuješ, uveď predpokladaný dátum ukončenia štúdia.

Uveď akademické úspechy.

Medzi ne patria napríklad štipendiá,
školské ocenenia či publikácie. Môžeš
spomenúť aj tému tvojej záverečnej
práce. Samozrejme, iba ak je relevantná
pre prácu, o ktorú sa uchádzaš.

Mimoškolské aktivity.

Spomeň členstvá v študentských
výboroch, spolkoch a kluboch, alebo
iné relevantné mimoškolské aktivity.

zručnosti

3 ZRUČNOSTI

5x

5x

Počet zručností sa
môže líšiť v závislosti od uchádzača
a pracovnej pozície.

Uveď zručnosť, ak:

• Ju máš.
• Je spomenutá v ponuke.
• Môže byť v danej firme užitočná.

Neuvádzaj zručnosť, ak:
•
•
•
•

Ju nemáš.
By ju mal mať každý.
Netýka sa danej práce.
Je zastaralá ako disketa.

2x

2x

Špecifikuj výsledky.

Uveď svoje úspechy v konkrétnych
číslach.

Zameraj sa na to podstatné.

Podrobne si prečítaj pracovný inzerát.
Zdôrazni všetky skúsenosti, ktoré
demonštrujú, že máš potrebné zručnosti.

Pridaj detaily.

Detailne opíš svoje predošlé skúsenosti.
Nestačí jedna alebo dve vety. Pomôž
tvojmu budúcemu zamestnávateľovi
získať jasnú predstavu o tvojich schopnostiach.

1x

výsledky

pozícia

dátum

firma

2x

kľúčové slová

4 PRÁCA

1x

1x

1x

prínosy

popis

dátum

projekt

5 DOBROVOĽNÍCTVO

1x

Je to relevantná skúsenosť.

Až 41% personalistov považuje dobrovoľnícku prácu za rovnako hodnotnú, ako
platenú. Vypovedá najmä o tvojom
charaktere.

Vysvetli, ako si pomohol.

Pri bežnej práci to zvyčajne charakterizuje názov pracovnej pozície. Dobrovoľnícke pozície však nie sú vždy jasne
definované. Preto by si mal opísať, čo
konkrétne tvoja práca zahŕňala.

Zdôrazni, čo si sa naučil.

Detailne popíš, aký prínos pre teba
dobrovoľníctvo malo, a čo ťa naučilo.
Zdôrazni najmä schopnosti, ktoré sú
potrebné pre prácu, o ktorú sa uchádzaš.

1x

1x

1x

záľuba

záľuba

záľuba

6 ZÁĽUBY

1x

Buď originálny.

Nenapíš iba, že máš rád hudbu. Každý
má rád hudbu. Zaujímavé je, ak si DJ,
hráš v kapele, alebo tancuješ v tanečnej
skupine. Zamestnávatelia chcú vidieť
výsledky tvojej aktivity, nie všeobecné
záujmy, s ktorými nič nerobíš.

Zohľadni kontext.

Uprednostni záľuby, ktoré pasujú ku
kultúre firmy, kde sa uchádzaš o prácu.

Všetko s mierou.

Nerob zo svojho životopisu zoznam
všetkých záľub.

1x

1x

ciele

úvod

úspechy

7 PROFIL

1x

Predstav sa.

Napríklad: “Študentka masmediálnej
komunikácie s trojročnou praxou v písaní
a obsahovom marketingu.”

Zdôrazni relevantné výsledky.

Máš úspechy, ktoré zapôsobia na tvojho
budúceho zamestnávateľa? Nezabudni tie
najvýznamnejšie z nich spomenúť hneď
na začiatku.

Definuj svoje ciele.

Ideálne je, ak ukážeš, že aktívne pracuješ
na dosiahnutí svojich cieľov. Alebo aspoň
povedz, aké konkrétne ciele si si určil.

ZADARMO PRE ŠTUDENTOV
1 400+ VZOROVÝCH ŽIVOTOPISOV
50+ ŠABLÓN PRE ŽIVOTOPISY A MOTIVAČNÉ LISTY
20 000+ PREDPRIPRAVENÝCH ANGLICKÝCH FRÁZ
600 000+ ĽUDÍ, KTORÍ SA ZAMESTNALI VĎAKA NÁM

Vytvor si profesionálny životopis na
www.kickresume.com

