
Življenjepis

 
-Ime in priimek
 
-Naslov
 
-Datum rojstva
 
-Mobilni telefon
 
-E-mail naslov
 

 
Navedba delovnega

mesta/področja dela in opis
delovnih nalog.

 

Delovne izkušnje

Formalna
izobrazba

Do sedaj pridobljene
formalne izobrazbe

Ostala znanja

Računalniška znanja,
tuji jeziki, izpit za

avto/viličarja, opravljen
tečaj iz XY.

Dosežki, nagrade,
priznanja, članstva

Hobiji

Naštej ključne kompetence oz.
veščine, ki si jih razvil/a. Npr: 

komunikacijske,
organizacijske, prodajne,

predstavitvene kompetence in
veščine

 Kompetence in
veščine

Uspešni šolski projekti,
raziskovalne naloge, članstva

v različnih organizacijah 

 
Hobiji marsikaj povedo o tvoji
osebnosti - športne aktivnosti
lahko sporočajo, da si aktivna

oseba, disciplinirana, s timskim
duhom

 

CV

Reference in
priporočila

Osebni podatki

Dodate kot prilogo k
življenjepisu



mora biti kratek, pregleden in profesionalen. V njem morajo biti
navedeni naslednji podatki:

Življenjepis

Osebni podatki

Navedi ime, priimek, naslov (navedi naslov, kjer boš dejansko živel/a v času opravljanja dela),
datum rojstva, mobilni telefon in e-naslov, ki ga bereš in ni namenjen zabavi

Delovne izkušnje

-Navedi koliko časa (trajanje od-do), kje (podjetje) in kaj si do zdaj delal/a (delovno mesto).

-Opiši svoje naloge in navedi uspehe, ki si jih dosegel/a. Če nimaš delovnih izkušenj pomisli

na šolske projekte, prostovoljno delo ...

-Izkušnje navajaj v obrnjenem kronološkem vrstnem redu (zadnja delovna izkušnja naj bo na

prvem mestu).

Kompetence in veščine

-Prodajne veščine (dosegel dober prodajni rezultat pri opravljanju promocij v trgovini).

-Komunikacijske in predstavitvene veščine (delo z različnimi tipi strank, poslovnimi partnerji,

naročniki, uspešen/a pri reševanju reklamacij).

-Organizacijske veščine (organizacija in izvedba dogodkov, organizacija dokumentov in

delovne naloge v okviru dela poslovne sekretarke/tajnice).

-Zmožnost motiviranja (kot animatorka otrok, promotorka, prodajalec)

Reference  in priporočila

Pri referencah v življenjepis navedeš ime in priimek, podjetje, funkcijo/delovno mesto in
kontakt. Osebo vedno vprašaj, ali se strinja s tem, da jo navajaš kot referenčno osebo. S
priporočili pokažeš delodajalcu, da imajo tvoji profesorji ali nekdanji delodajalci o tebi dobro
mnenje in da si oseba, ki jo je vredno zaposliti.

Dosežki, nagrade, priznanja, članstva

Npr: Zmanjšano število reklamacij, inventura brez napak, preseganje norm pri delu v
proizvodnji, predstavitev projekta X v časopisu, članstvo v Društvu mladih tehnikov …)



Ostala znanja

Znanje tujih jezikov:   

-Angleščina (razumevanje: odlično, branje: dobro, pisanje: osnovno)

-Hrvaščina (razumevanje: odlično, branje: odlično, pisanje: odlično)

-Nemščina (razumevanje: osnovno, branje: snovno, pisanje: osnovno)

Računalniška znanja: 

- MS Office: Word (napredno), 

- Excel (osnovno – oblikovanje tabel, izdelava grafov) , 

- PowerPoint (osnovno – oblikovanje predstavitev z osnovnimi funkcijami)

Hobiji

- Redno tečem, zato lahko rečem, da sem v dobri fizični kondiciji in zmožen dvigovati težke

predmete …

- Na potovanjih sem se naučila ravnati z denarjem, spoštovati različne ljudi in kulture ter

tako postala bolj prilagodljiva.

- Kot kapetan nogometne ekipe sem se naučil, kako spodbujati soigralce tudi, ko nam ne

gre

Vir:(e- študentski servis, 2019) 


