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Задай собі 5 питань.
Що вказати в резюме?
Хочеш виділитися серед резюме? 
Сучасне резюме

1.
2.
3.
4.

 
 
 



ЗАДАЙ СОБІ 5 ПИТАНЬ:
Губишся у світі професій і думаєш, ким бути - маркетологом, журналістом, психологом
а,може,взагалі працювати на фрілансі?

Що тобі подобається і що у тебе
добре виходить? Розділи
професійну діяльність на
декілька категорій : творчість,
розумова праця, фізична праця
та відокреми в кожній з них
певну сферу і запиши чим би
тобі хотілося займатися в ній.

 

Яке оточення тобі підходить?
З'ясуй, в якій атмосфері ти хотів/-
ла б працювати. Це може бути як
шумний відділ продажів , так і
тиха лабораторія.

Що тобі дарує відчуття щастя? На
роботі ми проводимо половину
свого життя, тому надзвичайно
важливо займатися тим, що
дійсно подобається. Не варто
працювати 8 годин,  а потім
приходити додому і думати про
те, що твоя професія абсолютно
не приносить задоволення.
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З ким ти можеш порадитися, щоб отримати корисну
інформацію про планування кар'єри? Може, варто
відвідати якийсь майстер-клас, вебінар чи тренінг?
Або скористатися послугами кар'єрного
консультанта? Варіантів безліч - від розповідей
друзів до онлайн- лекцій і статей

 
Який спосіб життя тобі підходить? Чи готовий /-а ти
до відряджень і ненормованого графіку?

Такі прості вправи допоможуть тобі виявити сильні сторони і віднайти свою справу для
якої грамотно скласти резюме:) Студія кар'єри
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ЩО ВКАЗАТИ В
РЕЗЮМЕ?

-Кастомізуй резюме під свою
професію:
Вияви найбільш важливіші аспекти для роботи.
Універсальних резюме не існує!

-Використовуй лише ділову
 мову:
Прості слова і вирази, жодного формалізму, фрази
написані тобою особисто та повинні бути досить
короткими та простими за будовою.

-Форматуй:
Шрифт Calibri або Arial, кегель 10 або 12, без таблиць,
одинарний відступ між рядками.

-Особисті якості:
Професійні знання, особисті якості, мотивація.



Створи неповторне у
WORD або використай

ХОЧЕШ АБИ ТВОЄ РЕЗЮМЕ
СПРАЦЮВАЛО? 



Створи своє професійне резюме тут

CV MARKER

Інтуїтивний конструктор резюме

CV 2 YOU

Cпробуй скласти резюме, яке
запам'ятається

СANVA
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Сучасне резюме, яке воно?

Прогнозується, що через декілька років відеорезюме буде загальноприйнятим стандартом. А поки що –
це новинка, яка допоможе виділитися серед  інших шукачів роботи на ринку праці.

Відеорезюме

Креативне резюме
Резюме з нестандартним оформленням, з використанням кольору, графіки, фото тощо. Як правило
підходить шукачам творчих професій: дизайнерам, художникам-оформлювачам тощо. 

Графічне резюме
Нестандартний вид резюме, в якому використовується  інфографіка – спосіб візуального або наочного
представлення  нформації. Інфографіка використовується там, де потрібно уявити швидко й чітко,
складну  інформацію.
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1.Створіть своє професійне резюме -
https://www.cvmaker.com.ua/
2.Де розмістити резюме - https://www.work.ua/
3.Професійне щастя - https://instagram.com/
4.Онлайн посібник з написання резюме -         
 https://sweetcv.com/

КОРИСНІ
ПОСИЛАННЯ
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https://www.cvmaker.com.ua/?gclid=CjwKCAiA7dKMBhBCEiwAO_crFH3uFCMK91E3PGuJTD1l6tjUBopYcd56mcj0WwrMqWKsrDo_aAXQ7hoCbU8QAvD_BwE
https://www.work.ua/
https://instagram.com/studpoint?utm_medium=copy_link
https://sweetcv.com/ua/guide
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НУ "Львівська політехніка"
Відділ працевлаштування та зв'язків з

виробництвом
 

T.(032) 258-21-90
E-mail: vpzv@lpnu.ua

Скануй та приєднуйся до нас в Telegram:)


