Ako napísať nórsky životopis?

Nórsko je snom mnohých ľudí z celého sveta. Je známe svojou vysokou životnou úrovňou.
Získať prácu, je teda ťažké. Predstavte si, že musíte bojovať o jedinú pozíciu so stovkami
iných Nórov, Švédov a ľudí, ktorí už roky žijú v Nórsku. A predstavte si, že personalista, ktorý
preberá stovky CV, narazí na také, ktoré je napísané po anglicky. Z tej kopy, ktorou sa musí
prehrabať, je zopár nie po nórsky. Myslite, že ich bude čítať? Nie! Nebude.
„Ale veď Nóri vedia anglicky.“ Áno, vedia, ale na čo zamestnávať niekoho, čo nevie nórsky,
keď sú tu stovky tých, čo nórsky vedia?
Určite už chápete, že mať životopis po nórsky, je základná vec. Ešte stále vám to nič nezaručí.
Zvýši to však vaše šance, že si ho vôbec niekto prečíta. A to je to, o čo nám ide!

Vzhľad
Čím lepšie váš životopis bude vyzerať, tým väčšie šance máte. Venujte pozornosť čistote
výzoru. Aby ste mali medzery medzi jednotlivými odsekmi. Je dôležité, aby sa CV dobre
čítalo.

Fotka
Niektorí tvrdia, že fotka nemá byť súčasťou CV, iní, že áno. Môj osobný názor je, že fotka má
miesto v CV. Je to veľmi jednoduchá forma, ako vás môžu spoznať a vytvára to prvotný vzťah
medzi vašim CV a tým, kto ho hodnotí. Nemusíte byť profesionálny fotograf na to, aby ste
urobili super fotku. Stačí vám na to aj mobil. Poproste niekoho o pomoc. Postavte sa pred
svetlé (najlepšie biele) pozadie. Dôležitá vec je, foťte sa pri dobrom svetle! Svetlo je alfa a
omega. Vytiahnite žalúzie, zapáľte svetlo, počkajte na deň. Čokoľvek. Na fotografii by ste
mali byť iba vy, vaša tvár a kúsok ramien. Môže to znieť smiešne, ale pekná fotografia môže
zvýšiť vaše šance!

Písmo
Na to, ako vyzerá váš životopis a ako sa číta, má samozrejme vplyv aj druh písma. Preto
nepoužívajte žiadne exotické druhy fontov! Použite jednouchý font Arial, Calibri, Helvetica...
vo veľkosti 12. Na zvýraznenie nadpisov použite iný druh fontu, hrubšie písmená. Text bude
vyzerať lepšie, prehľadnejšie.

Jazyk
Už s vášho mena je zrejmé, že nie ste Nór. Aj keď nórsky neviete najlepšie, napíšte si to do
CV. Napríklad úroveň jazyka A2, pracujem na B1. Snaha sa cenní.

Extra
Osoba, ktorá prehliada stovky CV, sa stráca v záplave písmen. Pridajte niečo extra do vášho
CV. Napríklad tri farebné štvorčeky do ľavého horného rohu. Aj taká malá drobnosť môže
upútať pozornosť.

Obsah
Najdôležitejšia vec vášho životopisu je jeho obsah. Ak máte 15 rokov skúseností ako čašník,
neposielajte si CV na pozíciu zvárača. Prispôsobte obsah vášho CV rôznym pozíciám, na ktoré
ho posielate. Dovoľte im nájsť práve vo vašom CV to, čo hľadajú.

Tu je vzor nórskeho CV

Meno

FØDT
ADRESSE

Dátum narodenia
Adresa

MOBIL

Telefónne číslo

EPOST

E-mail

UTDANING
ERFARING

Fotka

Najvyššie ukončené vzdelanie

Pracovné skúsenosti napíšte chronoligicky.

2016
2011-2015
2007-2011

SPRÅK

KURS

Jazyk
Slovakisk

Morsmål

Norsk

Flytende muntlig og skriftlig

Engelsk

Flytende muntlig og skriftlig

Kurzi, sem napíšte len kurzi relevantné pre danú pozíciu.
Môžete tu napísať vodičský kurz….
Førekort kl. B. 10års erfaring med kjøring av bil

DATA

REFERNASE

Ak je pre pozíciu relevantné napíšte sem vaše data zručnosti
Ms Office, Excel…

V Nórsku je štandardná vec že v CV uvádzate referencie. Dobre zvážte koho si zvolíte za
refenciu. Nemusí to byť len váš šéf. Jediné čo musí byť je doveryhodný. Musí o vás povedať
aký ste super. Dobrá referencia je veľmi dôležitá, myslite na to.

