אוניברסיטת חיפה

דקנאט הסטודנטי

מרכז ברמ #לייעו( פסיכולוגי והכוו #לימודי  תעסוקתי

טיפי כלליי
תוכ:
• כתוב בעצמ את קורות החיי של!
• עלי לכתוב את קורות החיי כ שיתאימו למשרה המבוקשת .עלי לחשוב  מה אני
רוצה להדגיש בקורות החיי שלי ביחס לתפקיד זה?
• זכור – קורות החיי מגיעי לאד מאוד עסוק .עליה להיות תמציתיי )עד עמוד
וחצי( ומענייני.
• שלח מכתב נלווה ביחד ע קורות החיי.
• את ההתנסויות השונות בתחומי השוני נהוג לכתוב בסדר כרונולוגי יורד כלומר
מהיו )מה אני עושה היו ,מה אני לומד היו( ,אחורה אל העבר.
צורה:
• על קורות החיי להיות מודפסי .כתב  Davidבגודל אות  12הוא המקובל ביותר.
• על קורות החיי להיות מסודרי ונקיי.
• יש להקפיד על הפרדה ברורה בי #הקטגוריות השונות )פרטי אישיי ,לימודי,
עבודה ,צבא ,וכד'(.
• יש להקפיד על "הגהה של מיליו #דולר"! קורות החיי חייבי להיות נטולי טעויות.
ת #את קורות החיי למישהו נוס& לקרוא.
• יש להקפיד על נוסח עקבי של כתיבה .למשל ,א השתמשת בביטוי "במסגרת תפקיד
זה" עבור תפקיד מסוי ,השתמש בו ג עבור יתר תפקיד.

טיפי לפי קטגוריות:
פרטי אישיי :
• הקפד לתת כתובת וטלפו #מדויקי ,כ שנית #יהיה למצוא אות! הקפד למסור
מספר טלפו #זמי .#רצוי לתת יותר ממספר טלפו #אחד.
• שנת לידה – א נראה ל שגיל עלול להוות מכשול להזמנת לראיו ,#עדי& לא לדווח
עליו.
• שנת עליה – א יש ל חשש שלא תקבל הזמנה לראיו #בגלל היות מעט שני באר(,
נית #לדלג על סעי& זה.
• מצב משפחתי – עלי לשאול את עצמ הא יש יתרו #או חסרו #בדיווח על מצב
המשפחתי לגבי התפקיד המבוקש.

השכלה:
• א יש ל השכלה אקדמית ,אי #צור לדווח על השכלה תיכונית ,אלא א היא
רלוונטית במיוחד למשרה המוצעת.
• יש לדווח על השכלה החל ממוסד הלימודי האחרו) #אפילו א עדיי #לא סיימת
ועדיי #לא קיבלת תואר או תעודה( ואחורנית ללימודי קודמי.
• א עדיי #לא סיימת את לימודי הנוכחיי ,כתוב במקו שנת סיו את המילה
"היו".
• א יש בלימודי יתרו #רלוונטי לתפקיד ,ציי #זאת .לדוגמא :נושא עבודת הגמר ,פרס
הצטיינות על הישגי ,ביצוע פרוייקט הקשור לתפקיד המוצע וכד'.
קורסי והשתלמויות:
• כדאי לציי #השתלמויות וקורסי במידה וה רלוונטיי לתפקיד.
ניסיו תעסוקתי:
• עלי להציג את התפקידי השוני שביצעת בדר שתתאי לדרישות המשרה
המוצעת .עלי להדגיש את אות פעולות/תחומי אחריות שרלוונטי למשרה.
• יש לתאר בקצרה את התפקידי השוני שביצעת.
• מומל( להתחיל בתיאור המשרה הנוכחית של )או האחרונה( ולהמשי בסדר
כרונולוגי יורד עד למשרה הראשונה.
• נית #לסדר את מקומות העבודה על פי כל סדר לפי בחירת ,במיוחד כאשר רוצי
להדגיש תפקיד שרלוונטי במיוחד למשרה המוצעת ולהציגו במקו הראשו.#
• עבודות מזדמנות למיניה #נית #לשי בכותרת אחת .לדוגמא – "   19931995עבודות
מזדמנות תו כדי לימודי".
שירות צבאי:
• נית #לכלול שירות צבאי בסעי& נפרד או כחלק מהניסיו #התעסוקתי של.
• בסעי& שירות צבאי יש לפרט :תפקיד ,מש שירות ודרגת שחרור .רצוי להוסי& פירוט
לגבי התפקיד במידה והוא רלוונטי למשרה המוצעת.
• אל תוסי& את פירוט הפרופיל הצבאי של .כיו אי #זה חוקי לשאול על כ.
שונות:
• שפות – א התפקיד המוצע דורש ידע בשפות ,או שלדעת ידיעת שפות יכולה לסייע
להצלחה בו ,יש לציי #את השפות בה #אתה שולט ואת רמת שליטת בה.#
• ידע במחשב  כדאי לציי #ידע בתוכנות הרלוונטיות לתפקיד ואת מידת השליטה בה.#
• תחביבי – יש לשקול היטב הא לדווח על תחביבי או עיסוקי בשעות הפנאי .יש
לעשות כ #רק בא התחביב רלוונטי לתפקיד או לאקלי הארגוני .דווח על מספר
מצומצ של תחביבי )ריבוי תחביבי עשוי ליצור רוש שלעיסוקי הפנאי של
עדיפות על פני העבודה!( .שי לב  אי #טע לדווח על תחביבי חסרי ייחוד )לדוגמא
צפייה בטלוויזיה ,קריאה(.
• ממליצי – את שמות הממליצי יש לתת רק כאשר אתה מתבקש לכ .נהוג לכתוב
בקורות החיי כ" :שמות הממליצי ימסרו על פי דרישה" .יחד ע זאת ,עלי
לחשוב על אנשי אות אתה יכול לתת כממליצי.
בהצלחה!!

