Kulcsüzenetek meghatározása, fókusz kialakítása
Koncentrálj önmagadra és az állásra.
Határozd meg, mit szeretnél magadról üzenni!
Gondold végig, ki vagy Te! Érdemes ezzel indítani az önéletrajz
elkészítését, és ezt követően úgy rendezni a különböző információkat,
mintha egy történetet mesélnél el. Logikusan és egymásra építkezve, a
kulcsüzenetre fókuszálva.

Megfelelő minőségű és mennyiségű személyes adat
A kevesebb néha több! Legyen benne: Profi fotó,
név, telefonszám, email cím, releváns social media
profilok URL címei. Lakóhelyet, lakcímet akkor
érdemes feltüntetni, ha ez különösen fontos az adott
hirdetés szempontjából. Pl.: Előnyként tüntetik fel, ha
közel laksz az irodához.

Személyes karriercélok megjelenítése
Az önéletrajz nem egy egyoldalú kommunikációs felület.
Nyugodtan írj arról, hogy számodra mi fontos, mit keresel, mik a
céljaid. Sokkal érthetőbb lesz az önéletrajzod, ha a jelenlegi
céljaidhoz illeszkedő tulajdonságaidat, tapasztalataidat említed meg.

Kompetenciák és készségek kiemelése
Kerüld ezek önmagában való egymásra halmozását! Tipp: ezek
bemutatását kapcsold össze a tapasztalatok, munkatapasztalatok
résszel. Például: Ha valamit egy adott feladat, munkakör során tanultál
meg, vagy ott tudtad kamatoztatni, akkor érdemes ott feltüntetni. Ha
nem tűnik relevánsnak egy adott munkahely, attól egy készséged,
kompetenciád még az lehet. Akár el is rugaszkodhatsz a munka világától.

Tanulmányok és munkatapasztalatok releváns bemutatása
Az aktualitás szerepeljen elsőként, azaz kronológiai sorrendben haladj a
legfrissebbel kezdve . A munkatapasztalatok esetén is érdemes
kiemelni azt, ami kapcsolódik valamely kompetenciádhoz Nem szükséges
mindent feltüntetned, amiben részt vettél, az a fontos, hogy az adott
munkakör szempontjából releváns feladatok kerüljenek előtérbe.
Relevancia és önazonosság

Letisztult design
Kerüld a novellaszerű blokkokat. Folyó szöveg helyett próbáld a
tartalmat logikusan elrendezni. A vizualitás nagyon fontos, bátran
használj ikonokat, képeket, színeket, de figyelj a mértékre és az
összhangra. Jó, ha észben tartod, hogy az agy balról jobbra halad
az észleléssel. A fontos információk viszont jelenjenek meg rövid
szövegként, mert a keresőmotorok ez alapján szűrnek.

Relevancia és Önazonosság
Biztos, hogy az önéletrajzod rólad szól? Minden önéletrajz egyedi
és számtalan dologtól függ, hogy mitől lesz releváns, önazonos egy
konkrét helyzetben. Nézd át, vajon egy idegen mennyire kerülne
képbe a szakmai terveiddel, képességeiddel, készségeiddel? Mit
venne észre 6 mp alatt? Semmi sem szerepel feleslegesen és
semmi igazán fontos nem maradt ki?
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