KISA ÖZGEÇMİŞ (RESUME) HAZIRLAMA
Öz geçmişinizi bir araya getirmek bazen karmaşık olabilir. Doğru biçimi seçme, bir
düzen seçme, yazma işleri olduğundan daha zor görünebilir. Farklı kısa özgeçmiş
(resume ) türleri arasından en uygununu belirlemek önemlidir. Kronolojik kısa
özgeçmiş genellikle en sık kullanılanlardan olsa da diğer özgeçmiş türlerinden
nasıl yararlanılacağını bilmek de önemlidir.
İhtiyaçlarınıza göre en iyi özgeçmiş formatını seçerken aşağıdaki bilgilerden
yararlanabilirsiniz..

Kronolojik Kısa
Özgeçmiş

İşlevsel Kısa
Özgeçmiş

Genel
Özellikleri

Geçmişinizi mevcut veya
en yeni işinizden başlayarak geriye doğru ters
sırada listeler.

İşverenler için önemli
becerilere ve güçlü
yanlara odaklanır. Belirli
tarihleri, adları ve yerleri
yok sayar. Ayrıntılı
anlatıma girmez.

Diğer iki özgeçmişin
esnekliğini ve gücünü
harmanlar.

Avantajları

Yazmak kolay. İstikrarlı
istihdam kayıtlarına
vurgu yapar. İşverenler iş
unvanlarını, sorumluluk
seviyesini ve iş
geçmişinizin tarihlerini
görmekten hoşlanıyorlar.

Sadece kronolojik
sıralamada özetlendiğinde
belirgin olmayabilecek
belirli güçlü ve aktarılabilir becerileri vurgulamanıza izin verir.

Güçlü bir istihdam
kaydını gösterir.
Geçmişte kullandığınız
becerilerin, aradığınız
işe nasıl uygulandığını
gösterir. Aktarılabilir
becerileri vurgular.

Dezavantajları

İstihdam boşluklarına
dikkat çeker.
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Ayrıntılı iş geçmişi yok.
İçeriğin derinliği yetersiz
gibi görünebilir. Birçok
işveren beğenmeyebilir.
İş boşluklarını, ilgili
deneyimin eksikliğini,
kariyer ilerlemesi
eksikliğini gizlemeye
çalıştığınızı düşünmelerini sağlar.

Bütünleşik Kısa
Özgeçmiş

İş geçmişi çoğu zaman
ikinci sayfada yer alır
ve işveren ikinci sayfayı
okumadan geçebilir.
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Kronolojik Kısa
Özgeçmiş

Ne Zaman
Kullanmalı ?

Ne Zaman
Kullanmamalı ?

Bütünleşik Kısa
Özgeçmiş

İşlevsel Kısa
Özgeçmiş

Aynı kariyerde geçmiş
kariyer gelişimini vurgulamak istediğinizde. Eski
bir işverenin ismi, iş
deneyimi muhtemel
işveren için önemli
olabilir.

Gönüllülük, ücretli çalışma veya okulda
kullandığınız becerileri
vurgulamak isterseniz
uygundur. Yeni bir mezun
iseniz, sınırlı iş
tecrübeniz varsa, kariyerinizi değiştiriyorsanız
veya serbest çalışan bir iş
yapıyorsanız bu
özgeçmişi kullanabilirsiniz.

Yaptığınız belirli
pozisyonlar yerine iş
geçmişiniz boyunca
geliştirilen becerilerinizi
göstermek için ya da
kariyer değişikliği
yaparken kullanın

İşinizi sık sık değiştirdiyseniz, iş piyasasına ilk
kez ya da uzun süre
sonra tekrar giriyorsanız
veya iş geçmişinizde
boşluklar varsa.

Büyüme veya gelişmeyi
vurgulamak isterseniz
veya son işlerdeki görev
ve sorumluluklarınız
sınırlıysa.

Deneyiminiz sınırlı veya
iş geçmişinizde geniş
boşluklar varsa

https://www.careerwise.mnscu.edu/jobs/resumecharts.html den uyarlanmıştır.
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