
CUM SĂ VĂ CREAȚI
PROPRIUL CV

 

PLAN DE LECȚIE 6

CONȚINUTUL ÎNVĂȚĂRII 
Ce să includeți în CV?
Utilizați CANVA pentru a vă crea CV-ul.

Nume
Adresă de email
Număr de telefon
Locația.

Pentru a vă crea CV-ul, trebuie să completați întâi cele necesare:

-Numele și informațiile de contact

OBIECTIVELE:

În acest ghid, vă vom arăta ce este un
curriculum interactiv și cum să-l utilizați.
Acest ghid vă va ajuta să scrieți un CV
interactiv, care va atrage atenția
angajatorului și vă va scoate în evidență
partea creativă. CV-urile interactive sunt
potrivite pentru companiile tech, start-
up-urile sau companiile de design.

REZULTATE AȘTEPTATE
ALE ÎNVĂȚĂRII:

Aflați mai multe despre
principalele instrumente
pentru crearea unui CV
interactiv.
Creați-vă CV-ul personal din
template-uri.

DESPRE PLANUL DE LECȚIE
DURATA: 60 de minute

MATERIALE NECESARE: Handout 6



Educație & calificări
Industriile în care ați lucrat
Competențe de nivel înalt
Probleme pe care le-ați rezolvat pentru foștii angajatori

Exemple: Raportare, Excel, Serviciu cu clienții, 

Dacă încă nu aveți experiență profesională, puteți include proiecte școlare,
stagii de muncă sau munca voluntară.
Ar trebui să enumerați istoricul dumneavoastră de angajare în ordine
cronologică descrescătoare, începând cu cel mai recent loc de muncă și
terminând cu cel mai vechi.
Includeți detalii, sarcini pe care le-ați efectuat la cele mai recente job-uri. Ar
trebui să demonstrați pentru cine ați lucrat, abilitățile pe care le-ați folosit și
modul în care prezența dumneavoastră a beneficiat angajatorul.
Încercați să estimați aceste realizări prin cifre astfel încât angajatorii să
înțeleagă mai ușor diferența pe care ați facut-o.

Dacă sunteți un candidat junior, enumerați toate calificările dumneavoastră din
liceu până la universitatea – chiar și proiectele la care ați participat, cele care
sunt relevante pentru job-ul respectiv.
Dacă sunteți un candidat Senior, scrieți cel mai înalt nivel de învățământ
împreună cu calificările specifice industriei, pe care le-ați deprins de-a lungul
carierei dumneavoastră.

Această secțiune este total opțională.
Dacă nu aveți deloc experiență de muncă, ar trebui să includeți hobby-urile
dumneavoastră pentru a vă demonstra abilitățile la locul de muncă. De
exemplu, dacă ați fost căpitanul unei echipe sportive, asta arată că sunteți un
lider bun și că îi puteți motiva pe ceilalți.

Atașați o poză cu dumneavoastră în care arătați bine.
Fiți sincer și explicați pauzele din cariera dumneavoastră într-o manieră
pozitivă. Scrieți câteva rânduri în care să descrieți abilitățile și experiența pe
care ați dobândit-o în această perioadă.

- Declarație personală

-Abilități de bază

      Abilități de marketing…
-Experiență profesională

-Educație și calificări

-Hobby-uri și interese

Considerați aceste aspecte în CV-ul dumneavoastră



RESURSE PENTRU LECTURĂ ULTERIOARĂ
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Handout 6

Ziua dvs. de naștere
Adresa dvs. completă
Numărul cărții de identitate
Minciuni
Niciodată să nu puneți nume de referință sau detalii de contact în CV-ul dvs.

Ce să nu includeți în CV-ul dumneavoastră

Cum să vă creați CV-ul în Canva:

1. Mergeți la www.Canva.com
2. Înregistrați-vă.
3. În bara de căutare scrieți „CV”.
4. Vă vor apărea template-uri de CV-uri.
5. Alegeți-l pe cel care vă place cel mai mult.
6. După ce îl selectați, acesta se va deschide și îl veți putea edita.
7. Dacă dați dublu click pe diferitele căsuțe, le puțeți edita și vă puteți scrie toate
informațiile.
8. Puteți schimba dimensiunea, font-ul și culoarea sau puteți adăuga poze sau
video-uri.
9. Pentru a schimba poza din CV, va trebui să încărcați o poză din computer-ul dvs.
apăsând în partea stângă a ecranului pe: încărcări. Odată ce imaginea este
încărcată, o puteți trage peste poza curentă. 
10. Pentru a salva CV-ul creat în Canva, redenumiți design-ul în partea de sus
apoi apăsați pe butonul de descărcare în partea dreaptă sus. Apăsați apoi pe
butonul de descărcare din josul paginii.
11. Țineți minte că unele interacțiuni vor transforma CV-ul într-un format plătit.

https://www.livecareer.es/curriculum-vitae/curriculum-interactivo
https://www.canva.com/
https://www.youtube.com/watch?v=p-Y-lDrYoX0

