EL CURRÍCULUM
El CV és l'eina principal per donar a conèixer qui ets tu com a
professional i presentar la teva candidatura a empreses i ofertes
de feina.

ABANS DE COMENÇAR
Només tindràs una oportunitat
Abans de redactar el currículum és important que et
plantegis una sèrie de qüestions:

A quina
empresa em
dirigeixo?

Com és el lloc
de treball al
qual opto?

Quin és el
meu valor
afegit?

És fonamental tenir
clara la informació
que donaràs i
l'ordre en què ho
faràs

Quina
informació
vull resaltar?

Quin tipus de
CV s'adapta
més a mi?

La qualitat del teu
CV i la imatge que
amb ell projectes
influeix en el teu
futur professional!

IMPORTANT: Adapta el teu CV a cada
oferta de feina i a cada empresa

ESTRUCTURA DEL CV
Dades Personals
Experiència
Competències
Formació
Idiomes i TIC
Formació
Dades d'interès

DADES PERSONALS
Nom i cognoms
Direcció postal i municipi
Telèfon
Correu electrònic
Perfil a xarxes socials (Linkedin)
La fotografia és opcional,
però molt recomenable

Exemple:

Maria García Torres
08901 L'Hospitalet
655 55 55 55
mariagarcia@gmail.com
www.linkedin.com/in/maria

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

Podem fer un CV cronològic, funcional, per
competències, etc. Haurem d'escollir l'opció més
convenient
Consulta els diferents tipus de CV
Lloc de feina
Nom de l'empresa
Funcions realitzades
Període treballat

COMPETÈNCIES
Fem referència a les
nostres competències
transversals
Indica'n 5 o 6
Revisa el Diccionari de
Competències

FORMACIÓ

Formació reglada
Títol de la formació

Centre

Any

Formació complementària
Títol de la formació

Centre

Duració
(hores)

Any

IDIOMES I TIC

Idiomes

TIC

Nivell de coneixement
(nadiu/a, avançat, mig, bàsic)

Programes informàtics eines
i aplicacions

Titulació oficial (si la tens)

Nivell de coneixement
(inicial, mig o avançat)

DADES D'INTERÈS
Carnets, Certificats, Cotxe propi, etc.
Disponibilitat horària, geogràfica o per viatjar.
Especificar si ets beneficiari de Garantia Juvenil.
Certificat de discapacitat: opcional (depèn de la oferta).

Crea el teu CV!
https://www.canva.com/
https://es.venngage.com/
https://novoresume.com/
https://esferacreativa.com/plantillas-cv-original/

