CV-sse kantakse üldjuhul järgmised andmed
1) Kontaktandmed:
•
ees- ja perekonnanimi. Nime võib kirjutada silmatorkavamas (näiteks Bold)
kirjas;
•

sünniaeg (kuupäev ja aasta);

•
aadress: teie põhiline elukoht või aadress, millele saadetud kirjad saad
kõige kiiremini kätte;
•

telefon;

•

e-posti aadress tuleb selle olemasolul kindlasti märkida;

•
mõnel juhul lisatakse CV-sse ka perekonnaseis, laste arv ja nende vanus,
kuid see ei ole kohustuslik.
2) Andmed hariduse kohta. Hariduskäik tuuakse välja alates viimasest koolist.
Seda ka siis, kui viimane kool on veel pooleli. Märgi üles koolid kus sa oled
õppinud (põhikool, keskkool, kutsekool, ülikool jne). Iga taseme õppe kohta võib
kirjas olla:
•

alustamise ja lõpetamise aasta;

•

kooli nimi;

•

eriala, õppesuund või klass (näiteks reaalklass);

3) Õpikogemused alustades viimasest ja liikudes ajas tagasi. Soovitav on
nimetada just need kursused, mis on antud (ametikohale) kandideerimisel
olulised. Kui täienduskoolitusi kipub juba olema rohkem kui 10, siis oleks mõistlik
neid ühiste nimetajate alla kokku tõmmata.
•
Lisaks märgi õpikogemusena (üli)õpilasvahetused, koolitused, seminarid,
konverentsid, huvitegevuses osalemine, noortelaagrid, noortevahetused ja
noorte programmid.
4) Andmed töökogemuse kohta, alustades viimasest ja liikudes ajas tagasi.
Töökogemuse juures võib kirja panna järgmise:
•
töösuhte algus ja lõpp. Kui töösuhe on hetkel kestev, jäetakse lõpp
lahtiseks;
•

ettevõtte nimetus, vähemtuntud või väikeettevõtte puhul ka tegevusala;

•

ametikoha nimetus;

•

Sinu peamised tööülesanded;

•
võid rõhutada ka mõnd eriti olulist saavutust, kui leiad, et see võib
kandideerimisel eelise anda.
5) Muud oskused, näiteks:
•

keelteoskus – nimeta keeled koos tasemega nii kõnes kui kirjas. Näiteks:

- eesti keel – emakeel;
- inglise keel – väga hea nii kõnes kui kirjas;
- vene keel – kõnes hea, kirjas rahuldav;
•
Arvutioskus – loetle arvutiprogrammid, mida oskad kasutada. Soovi korral
võid juurde lisada ka märksõnad oma oskuste taseme iseloomustamiseks,
näiteks: tavakasutaja, spetsialisti tase vmt.

6) Muud andmed, näiteks hobid ja isikuomadused;
•
jmt;

hobid – pane kirja oma hobid, samuti kuulumine klubidesse, ühingutesse

•
isikuomadused – loetle omadused, mis võivad antud kandideerimisel
kasuks tulla;
•

muu oluline informatsioon, mida otsustaja võiks Teie kohta teada.

