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Szakmai önéletrajz (Curriculum vitae)  

- Valójában egy marketingeszköz, amellyel egy „terméket” próbálsz értékesíteni. A 

termék Te magad vagy - az önéletrajz révén el akarod adni, értékesíteni szeretnéd 

tudásodat, tapasztalatodat, munkaerődet: azaz magadat. Az önéletrajzot úgy kell 

elkészíteni, hogy erre alkalmas legyen. 

- Mindenekelőtt azonban tisztázni kell, mi az önéletrajz célja. Mit akarsz vele elérni?  

- Sokan erre azt válaszolják, hogy a cél a hőn áhított állás megszerzése. Ez azonban egy 

téves kép az álláskeresők fejében, ugyanis az önéletrajz fő funkciója, hogy lehetőséget 

biztosítson a pályázó számára egy személyes találkozóra. Aztán majd az interjún 

lehetőség lesz arra, hogy megmutassuk, milyen tudásunk van, milyen tapasztalatokat 

szereztünk eddig, és hogy mennyire vagyunk alkalmasak a pályázott pozícióra, 

munkakörre. De az önéletrajztól ne várjuk azt, hogy megszerzi nekünk az állást, hiszen az 

önéletrajz lehetőségei ennél sokkal korlátozottabbak. Ne becsüljük azonban le a 

jelentőségét, ugyanis a jól elkészített önbemutatás az első lépés a vágyott állás felé 

vezető úton. 

- A toborzással foglalkozó szakemberek számtalan önéletrajzot átnéznek egy nap 

folyamán. Pályázóként segítsük őket azzal, hogy az önéletrajz szerkezetén jól 

megválasztva orientáljuk őket, és segítjük a lényegi információk megtalálását. Fontos a 

terjedelem is: a lényeges információt össze kell tudni foglalni a mindössze egy-két 

oldalas dokumentumban. Többet elolvasni egyetlen toborzónak sincs sem ideje, sem 

türelme. 

- A lényeg felfedezését az önéletrajzban nagymértékben segítheti, ha az önéletrajz 

érdekes és jól strukturált. A szerkezet, a megfogalmazás módja, az egyszerű és átlátható 

formátum olyan eszközök, amelyek révén egy tiszta képet mutathat a pályázó 

önmagáról, és a célnak megfelelően terelgetheti a toborzó figyelmét. 
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Típusai 

 Funkcionális önéletrajz 

 Hagyományos önéletrajz 

 Kronológikus 

 Europass 

 Amerikai típusú 

 

 Videó önéletrajz 

 Álláskeresési profil 

 

Az önéletrajz fő alkotóelemei  

 Név, drótpostacím, telefonszám 

 A nyitó gondolatsor (a jelentkezés célja/ambíciók vagy pályakép) 

 A képességek (kompetenciák, készségek, tapasztalat, megkülönböztető jellemzők) 

 A szakmai pályafutás 

 Szakképzettség 

 Szervezeti tagságok/tudományos tevékenység/publikációk 

 Személyi adatok 

 Egyéb információk 

 

 

 

"Mindenki a maga szerencséjének kovácsa!” 

 

Rendkívül fontos, hogy kialakuljon az emberekben az aktív, ún. "önérvényesítő" 

magatartásminta/viselkedésforma.  

Sajnos a rendszerváltást megelőző 40 év abban is hibás volt, hogy az emberekben nem 

ezt az aktív magatartásformát szocializálta, hanem a passzív, ún. sült galambra váró 

attitűdöt. 

Pintér Zsolt 
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Hasznos:  

1. Pintér Zsolt fejvadász és karrierszakértő előadása: „Életpálya-tervezés, 

karriermenedzsment, álláskeresés”( www.videotorium.hu) 

• a hagyományos, a kronológikus, a funkcionális és a hibrid CV-ről 

• a karrier SWOT-ról 

• további információk: "Hogyan csináljunk karriert?", www.pinter.hu 

2. Joó Zsuzsanna karrier tanácsadó  

 elmondja, hogy melyek azok a legfontosabb részletek, amelyekre oda kell figyelni 

az önéletrajzunk megírásakor. Megérthetjük, hogyan és miért úgy gondolkodnak 

a munkaadók az állásra pályázókkal kapcsolatosan. 

 http://hasznostv.hu/video/az-oneletrajz-iras-buktatoi 

http://www.pinter.hu/

