ÖZGEÇMİŞ OLUŞTURMA LİSTESİ

!

Aşağıda özgeçmişinizde yer alabilecek çeşitli alanlar var. Özgeçmişinizde
yer alan bilgileri işaretleyin ve özgeçmişinizin ne kadar yeterli olduğuna bakın.

EVET
1.

Adınız Soyadınız yer alıyor mu?

2.

Adres bilgileriniz yer alıyor mu?

3.

E-posta bilgileriniz yer alıyor mu?

4.

Kişisel bilgileriniz sayfanın üçte birinden fazlasını oluşturuyor mu?

5.

Eğitim bilgileriniz en son eğitim aldığınız ve halen devam eden eğitim-

HAYIR

lerinizin bilgileri yer alıyor mu?
6.

Eğitimlerin başlangıç ve bitiş tarihleri var mı?

7.

Eğitim alınan kurumların isimleri yazıyor mu?

8.

Eğitimlerin tam isimleri yer alıyor mu?

9.

Eğitim bilgileriniz iş pozisyonu ile ilgili önemli noktalara odaklanmış

mı ve güçlü yanlarınızı öne çıkarmış mı?
10.

İş tecrübeniz en yeniden eskiye sıralanmış mı?

11.

İşlerin başlangıç ve bitiş tarihleri var mı?

12.

Çalıştığınız yerlerin isimleri var mı?

13.

Becerilerinize yer verdiniz mi?

14.

Çalışma hayatınıza ilişkin becerileriniz açık biçimde vurgulanmış mı?

15.

Beceriler iş verenler tarafından talep edilen beceriler mi?

16.

Sınırlı sayıda ve ilişkili ilgi alanı verilmiş mi?

17.

Referansların isimleri var mı?

18.

Referansların ünvanları yer alıyor mu?

19.

Referansların telefon ve iş adresleri var mı?

20.

Referansların başvurunuzdan haberi var mı?
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EVET
21.

HAYIR

Özgeçmişin çeşitli bölümleri önemli bilgilere dikkat çekecek şekilde

düzenlenmiş mi?
22.

Uzunluğu 2-3 sayfa arasında mı?

23.

Yazı karakteri ve puntosu uygun mu?

24.

Temiz ve düzenli bir kağıda bilgisayar ortamında mı hazırlanmış?

25.

Kategoriler arasında boşluk var mı?

26.

Uzun paragraflardan kaçındınız mı?

27.

Okuyucuların kafasını karıştırabilecek kısaltmalardan kaçındınız mı?

28.

Yazım ve dil bilgisi kurallarına uygun mu?

29.

Kendini işveren olsanız okumak ister misiniz?

30.

İçeriğinde yer alan tüm bilgiler doğru mu?

31.

Özgeçmişinizi bir başka kişi okudu mu?

!

Eğer Puanınız

25-31 arasında ise

Özgeçmişiniz oldukça iyi

15-24 arasında ise

Kimi iş başvuruları için yeterli olabilir ancak geliştirilmeli

0-14 arasında ise

Beklenen standartlara uygun değil
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