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Совршено CV, е CV кое овозможува интервју за добивање 
работа, ниту повеќе, ниту помалку. Кога CV-то го става 
вашето име на распоредот за интервјуа, тоа ја завршило 
својата задача.

Започнуваме со предупредување

Без преголема тешкотија, вие можете да најдете мноштво 
луѓе кои едвај чекаат да ви дадат совет за начинот како 
треба да ја презентирате вашата кариера во форма на CV. 
Всушност, луѓето коишто нудат совети за изготвување 
CV, прилично наликуваат на економисти - ако ги изло-
жите фактите, ние можеби ќе појдеме до месечината и 
назад, а вам сепак ќе ви бидат понудени различни инфор-
мации. Ние се разликуваме, бидејќи не постојат правила 
за изготвување CV, нема апсолутни вредности, единстве-
но принципи - а токму тие принципи се темата на оваа 
малечка книга.

Некои од предлозите кои следат ќе ги обожувате, а 
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други ќе ги презирате. Ве молиме да бидете селективни, 
бидејќи на крајот вие ќе бидете личноста која ќе го стави 
на „јадицата“ своето CV. Тоа мора да биде ваш документ, 
а следствено на тоа, вие мора да се чувствувате пријатно 
и полни со самодоверба.

Малку добри вести

Мошне малку луѓе трошат пари за книги посветени за 
барање работа, па затоа фактот дека сте инвестирале 
во оваа книга ќе ве држи во одлична форма. Вие имате 
инвестирано во професионален совет, така што поради 
читањето на оваа книга вашето CV ќе биде далеку подо-
бро одошто океанот од аматерски нешта, присутен наоко-
лу.

Направете да биде посебно

Животот на луѓето кои ангажираат регрутираат ра-
ботна сила е доволно здодевен, без земање предвид на 
тенденцијата за истоветност на сечие CV. Направете ва-
шето CV да биде уникатно и посебно: тоа што следува 
земете го како насока, не како темелно правило - усвојте 
го како предлог, а не како начело.

Не постои библија или Десет Заповеди за начинот како 
да напишете CV, туку само идеи и концепти кои биле осве-
дочени на пазарот за работна сила, од страна на ловци за 
работни места со кои имав привилегија да соработувам.

Вие ќе добиете различни совети за вашето CV, колку 
што се различни и многубројни луѓето на кои ќе им го 
покажете. Пред да ги усвоите советите, поставете си го 
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себеси Прашањето за Контролата на Квалитетот:

Кога личноста, која ми го дава овој совет, последен пат 

добила работно место за себеси или за некој друг, врз 

основа на она што ми вели да го сторам?

Доколку нивниот успех во работата или искуството не 
е лоцирано во поблиското минато, тогаш претпазливо 
ракувајте со добиените информации.

Пишувањето CV не е тешко, но е тегобно. Доколку сака-
те вашето CV да биде успешно, вам ќе ви биде потребно 
многу време - за првичната скица вообичаено треба да 
издвоите околу шест часови поминати во креативност, 
решителност и фрустрираност. Не постојат покуси пате-
ки за неговото соодветно изработување.
Вам не ви треба среќа при барањето работа, вам ви треба 
само напор и настојување.
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CV-то не е само првото нешто кое можниот работодавач 
го гледа кај вас; уште поважно, тоа е само дел од целиот 
процес за избирање работно место - процес врз кој имате 
100-процентна контрола. Не можете да ја контролирате 
достапноста на видовите работа кои ги посакувате, не-
мате контрола врз влегувањето во потесниот список, не 
можете да го контролирате интервјуто - иако можете да 
прочитате уште една книга од оваа серија, Совршено 
интервју. Не, вие можете да го контролирате само начи-
нот на кој изгледате во вашето CV.

Билетот во трката за работно место

Вашето CV нема да ви обезбеди работно место, затоа што 
ретко се случува некој да биде ангажиран само поради 
силината на своето CV, но вашето CV ќе ви обезбеди би-
лет во трката за работно место. Вашето CV е билет за кан-
дидатурата, па затоа не треба да споменуваме дека треба 

CV Е БИЛЕТОТ ВО ТРКАТА ЗА 
РАБОТНО МЕСТО
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да биде совршено, без грешки, уредно, лесно за читање 
и добро организирано. Дури и доколку го постигнете 
единствено тоа, вашето CV треба да биде, според моето 
искуство, подобро од 60 проценти од оние кои денес ги 
праќаат ловците по работни места.

Како е структурирана оваа книга

Принципите

Започнуваме со некои очигледни и со некои неочигледни 
принципи. Интересно, најголемиот дел од нив не произ-
легуваат од психологијата, туку од продажбата. Постои 
очигледна причина: во вашето CV продавате производ, 
ВАС. Размислувајте за себеси како за некаков бренд.

Толку многу трагачи по работно место, особено оние 
кои се грижат за намалувањето на трошоците, оние кои 
се отпуштени или имаат потреба од дополнителен извор 
на приходи, набрзина пишуваат CV, а потоа се изненаде-
ни зошто тоа не функционира како што треба. Редоследот 
наречен „пукај, нишани, подготви се“ нема да создаде до-
бро CV. Погрешно е вашите емоции да трчаат пред ва-
шата интелигенција кога станува збор за создавање ваша 
сопствена маркетиншка брошура.

Некои работи што треба да ги сторите

Овие се некои од основните работи при конструирањето 
CV. Сепак, запомнете го златното правило: ако мислите 
дека ова не е препорака за вас, тогаш немојте да ја упо-
требувате. Битно е да се чувствувате удобно со вашиот 
конечен документ.
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Формат и структура

Сега можеме да ставиме извесна количина мускули на 
скелетот. И повторно, некои од овие начела се очигледни, 
но многу луѓе ја прават грешката кога го конструираат 
своето CV во формат на некаков формулар за пријавување 
и, во најголем дел од случаите, ова нема да ви ја донесе 
најдобрата предност.

Повторно ви укажувам дека не постојат правила, па за-
тоа изберете го тоа што ви се допаѓа. Ниедна структура 
не е погодна за сите околности, а секој од нас има инди-
видуални потреби.

Немојте

Тука не станува збор само за спротивното од она што 
треба да го сторите, бидејќи постојат далеку повеќе не-
шта кои не треба да ги сторите. Сите нешта со ознаката 
„немојте“ треба да бидат откриени во практиката, а не 
според теоријата. Доколку работите со разни CV и секоја 
година набљудувате илјадници такви на пазарот за работ-
на сила, вие набргу ќе научите што не функционира до-
бро. Тоа што не функционирало добро е главната основа 
за нештата кои не треба да ги сторите.

И повторно, можеби постојат посебни околности кога 
би било правилно да го прекршите правилото и да го сто-
рите она што не треба да го сторите. Дури и ве охрабру-
ваме да направите така.

Презентирање

Очигледно, содржината е битна, можеби дури и најбитна, 
но доколку вашата презентација не е добра, тогаш без 
оглед на вашата понуда можеби нема да го добиете за-
служеното внимание.
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Интернет

Најголемиот дел од големите фирми и луѓето задолжени 
за регрутирање работна сила го употребуваат овој меди-
ум. Тој е брз, ефективен и економичен. Но, тој истовреме-
но е различен, па затоа е важно да ги вметнете барањата 
на кибер-просторот во вашата потрага по работното ме-
сто.

Маркетинг

Не е доволно да имате фантастично CV на работната 
маса - тоа мора да си го пробие патот до личноста која 
донесува одлуки за работните места. Значи, ви нудиме 
некои совети за маркетинг: што да кажете и кому да му 
го кажете тоа.

Примери

Е сега навистина ќе ве збуниме - ние не само што ќе ви 
покажеме што не треба да сторите, туку и ќе ви понудиме 
разни примери за она што треба да го направите. Збуне-
ти? Ќе бидете, бидејќи не сакаме личноста која го води 
интервјуто да ви каже „Значи, сте ја прочитале книгата 
на Макс Егерт“, што се должи на фактот дека сте создале 
стандардно CV со облик кој одговара на сите околности 
и прилики.

Збир од начела кај личноста која пишува CV

Јас ветувам дека:

1. Ќе бидам тотално искрен/а во однос на себеси, како 
и дека сè во моето CV ќе биде вистинито. Јас ќе се прет-
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ставам себеси на најдобриот можен начин, но нема да 
тврдам дека сум подобар / подобра одошто навистина 
сум.

2. Ќе бидам верен/а на моите вредности и нема да 
се насочувам кон позиции кои се во конфликт со моите 
уверувања.

3. Ќе учам од моето искуство, како од моите успеси, 
така и од моите неуспеси, со цел да ги доведам на макси-
мално ниво можностите за мојот личен развој.

4. Ќе прифаќам совети, ќе размислувам за нив и ќе ги 
вметнам во мојата потрага по работа, ако мислам дека се 
соодветни.

5. Ќе бидам креативен/на, така што моето CV ќе биде 
уникатно и ќе ги презентира не само моите вештини и 
искуството, туку и мене како поединец.

6. Ќе бидам доволно скромен/на, заради менување на 
аспекти од моето CV кои не ми носат полза. CV-та се мод-
ни додатоци и јас сум подготвен/а да му се препуштам на 
течението кога тоа им одговара на моите тежнеења.

7. Навистина ќе признаам дека не постојат покуси па-
теки.

8. Ќе бидам трпелив/а и нема да очекувам брза развр-
ска на случувањата, при што јасно ќе си ставам до знаење 
дека на подобриот работодавач му е потребно време и 
анализирање во селектирањето на вистинскиот канди-
дат.

9. Ќе преземам одговорност за мојата потрага по рабо-
та и по кариера, бидејќи никој друг не може да го стори 
тоа наместо мене.

10. Секогаш ќе го давам најдоброто од себе.
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Сторете сега

При читањето на оваа книга, почнуваат да се појавуваат 
периоди исполнети со интензивна фрустрираност и бол-
ка додека го пишувате и повторно го средувате вашето 
CV. Бидејќи нема да биде лесно вашето CV да ја опфати 
целата ваша кариера и во првите две - три страници да 
придонесе да изгледате атрактивно во очите на можниот 
работодавач.

Доколку ви стане здодевно додека напорно работите 
на 12-тата верзија, едноставно помислете колку му е здо-
девно на човекот кој мора да го прелистува вашето CV и 
уште 200 други, само за да направи потесен избор од пет 
CV-а.

Не откажувајте се и не се предавајте, продолжете сè 
додека не бидете задоволни од резултатот. Најлошото 
сце нарио е да видите работно место кое го посакувате, а 
потоа да имате само една вечер за пишување на вашето 
CV. Значи, тоа сторете го сега, колку што е можно поб-
ргу.

Тоа што важи за обувките, важи и за вашето CV: Just do 
it (Едноставно сторете го тоа).

Дали вашето CV страда од „Резиманија“

Ова е смртоносна болест - таа ја напаѓа личноста која 
бара работа и ја убива сета надеж дека вашето CV ќе вле-
зе во потесниот список.
Симптомите се многубројни и разновидни, но примарни-
те знаци на оваа „зараза“ се:

• CV на хартија со светли бои и со формат различен 
од А4.
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• CV напишано со необични фонтови - готски фон-
тови или, пак, Lucinda се класични симптоми.

• CV со нагласена егоцентричност, празнословие и 
шепурење.

• CV со оние „возбудливи“, дополнителни, небит-
ни податоци, како на пример возраста на децата, даночни 
броеви и броеви на пасоши, или професијата на брачниот 
партнер.

• CV од коешто бликаат правописни, синтаксички и 
граматички грешки.

• CV подолго од четири страници.
• CV кое нуди детали за платата.
• CV со разни „меѓупростори“ во работната карие-

ра.
• CV со ваша фотографија.
• CV со кое се приложени фотокопии од описи на 

ваши работни места, препораки кои датираат дури до 
1900-тата година, како и сертификати за положени курсе-
ви за спасување на плажа.

• CV вкоричено со скапа подврска.


