
Cum să realizezi un CV de succes?
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Înainte de a începe

Despre denumiri: CV sau Curriculum Vitae sau Resume ?

Este acelaşi lucru ? Da şi Nu

Da – pentru că ambele te prezintă pe tine;

Nu – pentru că au formate, dimensiuni şi scopuri diferite.

Un „Resume” are 1 – 2 pagini şi prezintă abilităţile, 
experienţa şi educaţia ta.

Un CV are cel puţin 2 pagini (de obicei mai multe), se 
foloseşte mai mult în mediul academic şi include detalii 
despre educaţie, burse, granturi, cercetări, etc.

Diferenţa dintre cele două este mai pregnantă în SUA.
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Reţineţi un lucru foarte important:

CV-urile sunt  nişte instrumente de marketing !!!!

CV-urile nu sunt istoria vieţii sau profesiei 
voastre;

CV-urile nu sunt documente care povestesc 
despre eşecurile sau limitele voastre;

Scopul unui CV este de a arăta unui angajator că 
voi aveţi calificările necesare pentru a realiza 
activităţile cerute.
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Probleme tipice:

Dacă nu ştii ce vrei să faci în viaţă ? (Gândeşte-te la ce 
te interesează. Nu uita că în viaţă, în medie, vei avea 
cel puţin 3 joburi importante diferite);

Cum să îţi faci un CV dacă nu ştii ce vrei ? (Fă un CV 
care poate reprezenta o bază de lucru. Ar fi utilă şi o 
scrisoare de intenţie generică);

Ce structură să aibă un CV ? (O structură general 
acceptată. Dar, nu uita că acel CV va influenţa modul 
de desfăşurare a interviului de angajare).
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Practica arată că un anunţ de job 
primeşte în medie 245 de răspunsuri.

Dintre acestea, 10 – 12 persoane sunt 
invitate la interviu.

Înainte de a trimite scrisoarea de intenţie 
şi CV-ul, întrebaţi-vă de ce cel care le 
citeşte v-ar invita la interviu ?
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De  multe ori, cel mai greu lucru e să începi.

Înainte de a începe redactarea propriu zisă e 
bine să ai cât mai multe informaţii, date şi 
documente relevante la dispoziţie.

Dacă ai elaborat anterior un CV, e bine să îl 
cauţi, chiar dacă datele sunt depăşite sau 
formatul nu e cel dorit.

Dacă ştii că îl ai, dar nu îl mai găseşti, poţi să îl 
ceri de acolo de unde l-ai dat (angajator, 
departament mobilităţi, asociaţie, etc.).
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„Bibliografie” pentru CV

Faceţi o listă cu toate posturile în care aţi fost 
angajat;

Faceţi o listă cu sarcinile pe care le-aţi îndeplinit, 
chiar şi cele mai puţin importante;

Notaţi toate numerele relevante legate de 
activităţile desfăşurate (câte persoane aţi 
îndrumat, câte materiale aţi distribuit, câte 
chestionare aţi completat, la câte firme aţi fost 
pentru o cercetare de piaţă, etc.);
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Identificaţi toate diplomele şi certificatele de 
la toate cursurile obligatorii, opţionale şi 
facultative pe  care le-aţi făcut;

 Notaţi toate abilităţile pe care le-aţi 
dobândit.
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Atenţie !!!! Evitaţi greşeala numărul 1

Evitaţi formulările generale despre activitatea voastră, 
care nu spun ceva concret celui care citeşte. Evitaţi 
deci formule de tipul:

Realizarea unei analize de ţară, organizarea unui 
seminar, analiza tendinţelor;

Identificarea părţilor interesate în afacere;

Realizarea  unui Raport Anual;

Sprijinirea realizării planului de marketing al firmei;

Administrarea unor chestionare .... etc, etc.
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Redactarea CV-ului:

 4 lucruri pe care să le faci – 1

Prezintă job-urile pe care le-ai avut în ordine 
cronologică inversă – de la prezent spre trecut.

Job-urile de scurtă durată sau nerelevante  se pot 
elimina;

Evitaţi aşa numitele „CV-uri funcţionale” în care se 
prezintă doar  abilităţile (ce ştii să faci) şi nu job-uri 
concrete (unde ai fost angajat şi pentru ce).
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Redactarea CV-ului:

 4 lucruri pe care să le faci – 2

Puneţi numere (cuantificaţi) în dreptul realizărilor  
voastre. Aşadar, spuneţi:

„Am condus o echipă de 15 persoane „, şi nu „Am 
condus o echipă”;

Am administrat un buget de  XXX euro;

Am distribuit chestionare la XXX clienţi;

Am realizat 3 teme de cercetare, şi anume ...
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Redactarea CV-ului:

 4 lucruri pe care să le faci – 3

Identificaţi punctele tari.

Ce abilităţi vă scot în evidenţă ?

Menţionaţi aceste abilităţi în CV vostru prin 
includerea lor alături de poziţiile deţinute.
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Redactarea CV-ului:

4 lucruri pe care să le faci – 4

Precizaţi clar fiecare abilitate sau realizare  
a voastră.

Nu insistaţi prea mult asupra aspectelor 
grafice ale CV-ului (liniuţe, fraze sau 
propoziţii, enumerări).

Important este ca prezentarea să fie la 
obiect şi coerentă. 
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Redactarea CV-ului:

 5 lucruri pe care să nu le faci – 1

Nu scrieţi paragrafe lungi;

Cei care citesc doresc să vadă uşor  esenţa 
lucrurilor;

Textele lungi sunt mai greu de citit, şi, de 
regulă, sunt sărite cu totul de cititor;
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Redactarea CV-ului:

 5 lucruri pe care să nu le faci – 2

Nu îl faceţi pe cel care citeşte  să ghicească 
ce job aţi avut.

Dacă denumirea job-ului vostru nu e foarte 
clară, e mai bine să o reformulaţi.
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Redactarea CV-ului:

 5 lucruri pe care să nu le faci – 3

Nu uitaţi că scopul vostru nu este de a  
spune tot ce aţi făcut, ci de a sublinia 
aspectele relevante;

Nu oferiţi prea multe informaţii (religie, 
greutate, stare civilă, link-uri către 
Facebook sau blogg-uri, număr de copii, 
orientare sexuală sau principii de viaţă).
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Redactarea CV-ului:

 5 lucruri pe care să nu le faci – 4

Nu redactaţi un CV prea lung;

O dimensiune acceptată este de 1 – 2 pagini.

CV-urile prea lungi au şanse mari de a fi evitate.

O excepţie de la regula de mai sus este în cazul 
experţilor, cercetătorilor, în general a celor care 
au deja o experineţă vastă.
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Redactarea CV-ului:

 5 lucruri pe care să nu le faci – 5

Nu uitaţi să verificaţi redactarea şi ortografia.

Rugaţi un prieten, vecin, rudă să vă citească 
CV-ul.

Verificaţi ortografia, gramatica şi coerenţa 
textului.
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Un aspect important – adaptarea CV-ului 
la cerinţe

CV-urile  generice nu dau rezultate bune.

Orice specialist în resurse umane ştie că 
pentru ca un CV să iasă în evidenţă din 
sute şi mii de CV-uri el trebuie adaptat 
ofertei de job pentru care se aplică.
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Un aspect important – adaptarea CV-ului la 
cerinţe

Solicitanţii de job-uri (adică voi, cei care urmăriţi 
acest material) vor protesta arătând că adaptarea 
CV-urilor  la diferite oferte de job este mare 
consumatoare de timp.

Adaptarea nu trebuie însă să fie foarte dificilă.

În continuare sunt prezentaţi 8 paşi prin care se 
poate realiza uşor această adaptare.
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Adaptarea CV-ului - 1

Identificaţi cuvintele cheie din oferta de 
job.

Imprimaţi pagina sau salvaţi-o pe 
desktop.

Subliniaţi cuvintele cheie sau extrageţi-
le din text.
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Adaptarea CV-ului – 2

Folosiţi în textul vostru aceleaşi cuvinte.

Citiţi textul CV-ului vostru şi înlocuiţi propriile 
cuvinte cu cele din anunţ, ACOLO unde e 
cazul. Deci, nu e vorba să minţiţi.

Recitirea cuvintelor cheie vă poate aduce 
aminte de experienţe profesionale pe care 
le-aţi uitat.
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Adaptarea CV-ului – 3

Faceţi ca fiecare cuvânt să conteze.

Aspectele care nu sunt legate direct cu job-
ul respectiv  vor fi eliminate.

Prezentaţi numai ce e relevant, fiţi concişi şi 
sistematici.
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Adaptarea CV-ului – 4

Prezentaţi competenţele potrivite  job-ului 
oferit pe primul loc.

Din lista voastră de competenţe alegeţi în 
primul rând pe cele care au legătură 
directă cu job-ul respectiv.

Pentru un alt job, cu alte cerinţe, ordinea de 
prezentare a competenţelor în CV se va 
schimba.
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Adaptarea CV-ului – 5

Gândiţi şi în afara CV-ului.

Ca regulă generală, CV-ul  se va referi doar 
la educaţia şi cariera voastră.

În anumite cazuri, dacă angajatorul care 
oferă job-ul are anumite caracteristici, e 
bine însă să menţionaţi şi eventuale alte 
date (hobby-uri, concursuri la care aţi 
participat, etc).
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Adaptarea CV-ului – 6

Nu exageraţi cu adaptarea CV-ului.

Adaptarea CV-ului nu trebuie însă să 
conducă la includerea unor date 
fanteziste.

Gândiţi-vă că poate unii din angajatori vor 
avea vreodată ocazia să vadă două CV-
uri ale voastre cu date complet diferite.
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Adaptarea CV-ului – 7

Verificaţi redactarea CV-ului de mai multe 
ori. 

Rugaţi 3 persoane diferite să vă citească 
CV-ul.

Dacă e scris într-o limbă străină, căutaţi un 
vorbitor nativ al acelei limbi pentru a-l citi.
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Adaptarea CV-ului – 8

Sărbătoriţi ! Tocmai aţi realizat un CV adaptat şi 
aveţi un bonus: timpul utilizat pentru a pregăti 
CV-ul reprezintă şi o pregătire pentru interviu.

Aţi studiat cerinţele pentru job, aţi verificat cum se 
potriveşte experienţa voastră cu ce se cere şi v-
aţi gândit ce altceva se potriveşte cu cerinţele 
job-ului pentru a avea mai multe şanse.

Puteţi să fiţi convins că un nou CV adaptat va fi 
realizat în 50 % din timpul folosit pentru primul 
CV.
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Ce nu ştiaţi...

Studii efectuate cu dispozitive de măsurare 
a direcţiei privirii au arătat că angajaţii de 
la Resurse Umane se uită în medie 6 
secunde la un CV !!!!!!!!!!

De aceea  structura CV-ului trebuie să fie 
echilibrată, cu spaţii, să redea evoluţia 
voastră în mod logic şi cronologic.

Blocurile mari de text sunt pur şi simplu 
sărite.
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Aveţi un CV. Ce faceţi cu el ?

Aveţi un CV. Ce faceţi cu el ?

CV-ul va fi trimis ca răspuns la anunţuri în 
presă, va fi distribuit prin prieteni sau 
cunoştinţe, şi, mai ales, cu ocazia unor 
contacte directe cu potenţiali angajatori.

Nu trimiteţi niciodată un CV prin poştă, mail sau 
fax fără o scrisoare de intenţie.

Scrisoarea de intenţie va fi adresată cuiva, unei 
persoane, departament sau serviciu şi NU va 
fi scrisă de mână.
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Aveţi un CV. Ce faceţi cu el ?

Aveţi un CV. Ce faceţi cu el ?

Când răspundeţi la anunţuri, nu le 
consideraţi mot-a-mot textul solicitării. 

Chiar dacă nu satisfaceţi exact condiţiile 
cerute, puteţi trimite totuşi CV-ul 
vostru.

NU faceţi de la început, din scrisoarea 
de intenţie, solicitări salariale.
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14 motive pentru care solicitările sunt refuzate la 
interviu 

1)Nivel redus de realizări anterioare;

2)Lipsă de încredere în sine;

3)Lipsă de obiective / scopuri în viaţă;

4)Lipsă de entuziasm;

5)Lipsă de interes în firma respectivă;

6)Lipsă de abilitate în exprimare sau convingere;

7)Solicitări salariale nerealiste; 
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9. Lipsă de maturitate sau de potenţial de 
conducere;

10. Lipsa unor activităţi extracurriculare

11. Lipsa pregătirii pentru interviu, lipsa 
oricărei informaţii despre firmă;

12. Refuzul de a călători, lucra peste program, 
etc.

13. Interes excesiv pentru siguranţă şi beneficii

14. Background nepotrivit.
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Succes în căutarea 
job-ului perfect !!!
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