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U V O D

Nasvetov za pisanje življenjepisa je že malo
morje, vsak pa ponuja tudi svoj pogled na iskanje
zaposlitve. Mnogi govorijo o iskanju zaposlitve
kot o marketinški strategiji, o samopromociji in o
tem, kako samega sebe zapakirati v najlepšo
embalažo in se čim hitreje prodati. 
 
Zelo malo jih govori o celostnem pogledu iskanja
zaposlitve, ki se ne bi smel začeti šele pri tem, ko
sedeš za računalnik in odpreš Word ali Europass
urejevalnik, ampak bi se moral začeti že veliko
prej – pri karierni in življenjski orientaciji. 
 Iskanje službe in pisanje življenjepisa sta zgolj
dve manjši stopnički na karierni poti
posameznika. 
 
Prvo vprašanje bi tako moralo vedno biti – Si
sploh želim dobiti to službo? Zakaj? Je ta služba
zame korak v pravo smer na moji karierni poti?  
 Ta knjižica je namenjena vsem mladim, ki iščejo
zaposlitev, najsi bo prva ali pa zgolj boljša, kot je
trenutna. V njej boš našel/-a nekaj praktičnih
napotkov in informacij o tem, kaj delodajalci
sploh iščejo, kako učinkovito (pre)brati razpis za
delovno mesto, na katere napake moraš biti
pozoren/-a pri pisanju.
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To besedilo je nastalo v okviru projekta Inkubator -
Moj korak naprej, ki ga sofinancira Mestna občina
Ljubljana.
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ISKANJE SLUŽBE NI  VEČ TABU

Včasih so bili iskalci zaposlitve stigmatizirani, danes pa
temu ni več tako. Stigma je bila še toliko večja, če so
bil iskalci zaposlitve ob iskanju službe brezposelni,
vendar se je tudi na pogosto menjavo delovnih mest
gledalo postrani.  
 
Danes, ko sta se svet dela in dinamika zaposlovanja
spremenila in zaposleni menjajo službe bolj pogosto, je
postalo iskanje zaposlitve nekaj običajnega. 
 
Obvladovanje celotnega postopka iskanja službe je s
tem posledično postala kompetenca, ki vsakomur pride
prav od začetka pa vse do zaključka kariere.  
 
Kljub temu iskanje službe ni proces, v katerem bi
pretirano uživali, sploh če je postopek dolgotrajen in se
iskalec zaposlitve sooča z veliko zavrnitvami ali z
neodzivnostjo iskalcev zaposlitve na njegove ponudbe.
Temu bi se verjetno vsakdo rad izognil. Vendar mora
proces opraviti vsak zase in – vsaj delno – tudi sam!  
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»Znanja in veščine iskanja službe so znanja, ki nam koristijo prav vse življenje, saj danes
službe niso več za nedoločen čas in redki so primeri, da so ljudje zaposleni pri enem
delodajalcu vse življenje. Ne samo to, kandidat, ki je bil pri enem in istem delodajalcu
zaposlen 15 let in je prisiljen, zaradi takšnih in drugačnih razlogov, iskati službo, bo
vselej imel slabše možnosti kot kandidat, ki je v 15 letih zamenjal dva ali tri delodajalce.  
Zakaj? Zato ker je oseba, ki je delala 15 let pri enem in istem delodajalcu
»institucionalizirana«. Tak človek pozna samo delo pri tem
delodajalcu in način dela samo pri tem delodajalcu. Vprašanje je, koliko in kako hitro se je
tak človek sposoben prilagoditi in navaditi na delo v drugi organizaciji. Kandidat, ki je
zamenjal več delovnih mest, je pri tem zanesljivo hitrejši in spretnejši.« (Guzelj 2014, 30-
31.).
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ISKANJE SLUŽBE JE PROCES

Tako kot načrtovanje rojstnega dneva, pisanje
seminarske naloge ali izbira pravega stanovanja je tudi
iskanje službe proces, pri katerem bomo bolj uspešni,
če se tega zavedamo in ga kot takega tudi obravnavamo
– iskanja službe se moramo lotiti strateško. 
Kako to storiti? Iskanje službe na srečo ni pretirano
zakompliciran proces – gre za vzpostavitev načrta z
vrsto logičnih korakov, ki jih z nekaj priprave brez
problema obvlada vsakdo, ob tem pa je potrebna tudi
konsistentno delo in vztrajnost. 
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PREDEN ZAČNEŠ . . .  
IZBERI  PRAVA ORODJA !

- Prilagodljiv življenjepis v slovenskem jeziku, če pa se prijavljate na delovna
mesta v mednarodnem podjetju ali v tujini, pa še njegov prevod v angleščino
ali drug tuj jezik, ki je v določenem primeru relevanten.  
- Motivacijsko pismo/spremno pismo  v slovenščini in, če je potrebno, v tujih
jezikih. 
- Osnutek maila/kratkega spremnega besedila – v primeru, da prijavo na
razpis in CV pošiljate po elektronski pošti, bo vnaprej sestavljen obrazec
prišel še kako prav. Po eni strani boste tako težje pozabili relevantne
informacije. Pomembno – prilagodi ga naslovniku.  
- Elevator pitch – kratka 15-20 sekundna predstavitev v pisni in usti obliki.
Njen cilj je predstaviti svoje močne točke ter pri poslušalcu vzbuditi
zanimanje Vanj je vredno vložiti nekaj več časa in ga zares dobro pripraviti.
Na razgovoru za zaposlitev vam bo prišel prav pri pogostem uvodnem
vprašanju: »Povejte nam nekaj o sebi.« 
- Seznam referenc – če jih imaš.  
- Priporočilna pisma in ostala dokazila – če jih imaš, jih je priročno imeti
zbirane skupaj na enem mestu. 
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. . .  P O B R S K A J  P O  S P L E T U  I N  P R E V E R I
D E L O D A J A L C A
Ne le spletna stran, preveriti je potrebno tudi, ali se podjetje pojavlja
na družbenih omrežjih, na primer če ima Facebook ali LinkedIn spletno
stran. Ob tem se splača preveriti, če ima oceno na Googlu,
TripAdvisorju, Yelpu ali na podobnih straneh, kjer uporabniki
ocenjujejo podjetje ali njihov izdelek.  Pozornost je pri tem dobro
nameniti predvsem mnenjem o tem podjetju s strani drugih, vendar ni
nujno da je vsaka pozitivna ali negativna izkušnja že znak, da je s
podjetjem vse ok, ali vse narobe. 
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.. .  POBRSKAJ PO SPLETU IN PREVERI SEBE
Večina delodajalcev resne kandidate tudi preveri na internetu in
preveri sliko, ki jo o njih pusti spletni odtis. Zato jih je dobro prehiteti
in preveriti, kakšen je tvoj spletni profil – so na družbenih omrežjih
kakšne fotografije ali zapisi, ki bi vam lahko škodile, če jih vidi
potencialni zaposlovalec? Ali obstaja dostop do referenc, ki jih
delodajalec lahko preveri? Si objavil kakšen članek, publikacijo,
diplomsko nalogo?  
Poleg življenjepisa si kar 86 % zaposlovalcev vzame čas in »pogoogla«
kandidate ter si ogleda njihovo Facebook in LinkedIn stran. Zato je
vredno, da si vzamete nekaj časa in posodobite podatke ne obeh ter po
potrebah kakšne podatke tudi izbrišete ali jih skrijete v zasebni profil.
Če nimate profilov izpolnjenih v celoti, je sedaj pravi čas, da to storite
– Zlasti je pri obeh pomembna kvalitetna in profesionalna profilna
slika.  
Kaj pa če nimaš LinkedIn profila? To ni problem, vendar je vseeno
nekaj dodane prednosti, če ga kot iskalec zaposlitve imaš. Glede na to,
da razne časa za urejanje ne stane nič, ti priporočamo, da si ga
ustvarite in ga tudi v celoti izpolniš. Če je namreč profil izpolnjen samo
na pol, zlasti če nima slike,  daje delodajalcu to veliko slabši vtis o
tebi, kot če ga le-ta na spletu sploh ne najde. 
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... NAREDI NABOR FORMALNE IN NEFORMALNE
IZOBRAZBE TER DELOVNIH IZKUŠENJ
Pogosto je vaše tvoje večje, kot se tega zavedaš.  
 
Si sodeloval/-a v prostovoljnem gasilskem društvu in pomagal/-a pri
organizaciji veselice?  
Si urejal/-a spletno stran za lokalno turistično društvo?  
Si napisal/-a kakšen članek o dogodku za lokalni časopis?   
 
Na isti način kot se mnogi sploh ne zavedajo, da znajo kuhati, morda
tudi ti ne veš, da si dober v pisanju prispevkov za družbena omrežja,
da znaš sestaviti kratek promocijski video ali da znaš za reševanje
težav učinkovito uporabiti Google.  
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IZKUŠNJE IN POTENCIAL
Na trgu dela obstaja večja ali manjša razlika med tem, kaj delodajalci
iščejo ter med tem, kakšne izkušnje in znanje lahko ponudi delovna
sila. Razlika je tudi v tem, koliko delovnih mest je na voljo in koliko
je iskalcev zaposlitve.  
 
Vprašanje, ki se postavlja ob tem je – kako se lahko že vnaprej
(morda že pred iskanjem zaposlitve) pripravim na razmere na trgu?
Odgovor se skriva v prilagodljivosti in sposobnosti učenja novih
stvari.  
 
Trendi v zaposlovanju kažejo na to, da bo v prihodnosti poleg
izkušenj in formalnega znanja čedalje bolj pomembno tudi to, kako
prilagodljiv in učljiv je novi delavec oziroma do kakšne mere je
pripravljen na vseživljenjsko učenje in izpopolnjevanje. Na kratko:
poleg izkušenj je čedalje bolj pomemben POTENCIAL.  
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Zakaj je temu tako? Delovna mesta se zaradi novih tehnologij naglo
spreminjajo, kar pogosto privede od tega, da izkušnje, pridobljene
pred 10 ali 20 leti niso več relevantne.
 
Delodajalci zato pri tem čedalje več poudarka dajejo na to, ali se je
kandidat pripravljen naučiti novih stvari in kako hitro mu bo to
uspelo.
 
Zaposleni v kadrovskih službah napovedujejo, da bo v prihodnosti
čedalje manjšo vlogo igrala tudi formalna izobrazba, čedalje
močnejše bodo konkretne spretnosti in veščine.
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PISANJE Ž IVLJENJEPISA …    TOKRAT PA
ZARES !

No, sedaj po uvodnih pripravah se lahko končno
lotimo tudi dejanskega pisanja življenjepisa. 
 
Si pripravljen/-a? 
V tem poglavju bomo najprej pogledali
najpogostejše napake, ki jih omenjajo
zaposlovalci in zaposleni v kadrovskih agencijah.
Te, ki so naštete v nadaljevanju, tudi
najpogosteje navedejo kot razlog, zakaj CV
avtomatično roma v koš ali zakaj nekoga niti ne
povabijo na razgovor.

IZOGIBANJE NAPAKAM
Ker se je vedno bolje učiti na napakah drugih, kot na lastnih, si
poglejmo najprej napake, na katere opozarjajo zaposlovalci.
Najpogostejše napake, ki zaposlovalce najbolj zmotijo in naredijo 
 nanje slab vtis, so:  

SLOVNIČNE NAPAKE IN SLABA SLOVNICA
Že ena sama slovnična napaka je lahko odločilna pri tem, ali bo tvoj
življenjepis romal na kup zavrnjenih ali pa se bo prebil v naslednji
krog. Slaba slovnica te zaposlovalcu predstavi kot površnega,
nenatančnega, če pa je napak veliko pa lahko celo kot slabše
pismenega.   
 
Kako lahko izboljšaš svoje možnosti?
 
Pošlji svoj življenjepis nekomu, ki obvlada slovnico in ga prosi za to,
da ga prebere in te opozori na morebitne napake. To stori tudi, če
obvladaš slovnico sam – lastne napake je namreč najtežje opaziti in
dodaten par oči ti bo na tem mestu prišel prav.
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NEPREGLEDEN Ž IVLJENJEPIS
Če dobi tvoj CV zgolj 7 sekund pozornosti, je pomembno, da je
pregleden in da bralec čim lažje najde podatke, ki so zanj relevantni.  
Če je življenjepis nepregleden ali težko berljiv, si kadrovik ne bo
vzel dodatnega časa za temeljit pregled in brskanje podatkov iz
njega, marveč bo prenehal z branjem, sploh če je konkurenca velika. 
 
Če uporabljaš Europass življenjepis, ki ima že ustaljeno obliko, je
možnost, da pri obliki popolnoma zgrešiš, veliko manjša, poleg tega
pa se lahko zares osredotočiš na vsebino.  
V vsakem primeru svoj življenjepis lahko pošlješ svetovalcu v
kariernem centru ali kateremu drugemu svetovalcu, da ti pove, kaj
lahko še izboljšaš.  

Š IROKI  IN NEJASNI OPISI  DELOVNIH IZKUŠENJ
»Delo različnih stvari v hotelu«, »dobre organizacijske sposobnosti«
in »opravljala sem delo tajnice« delodajalcu ne povedo kaj dosti o
tebi in sploh ničesar o tvojih kompetencah in primernosti za
razpisano delovno mesto. Pri opisu poskusi poskusi biti čim boj
natančen in poskusi opisati, katera znanja in kompetence so bila
potrebna za opravljanje prejšnje službe.  

NEPROFESIONALNI MAIL
Kot kontakti beerlover57@gmail.com in sirov.burek@hotmail.com
morda nista najboljša izbira, čeprav ju redno uporabljaš. Kadroviki
priporočajo uporabo bolj dolgočasnega, profesionalnega maila stila
ime.priimek@nekje.com.  

MANJKAJOČI  KONTAKTNI PODATKI
Še slabše kot neprofesionalen mail je življenjepis brez maila ali
kakršnegakoli drugega kontaktnega podatka. Kako naj te nekdo
povabi na razgovor, če ne ve, kam te poklicati ali kam ti poslati e-
mail s povabilom?  
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NEPROFESIONALNA FOTOGRAFIJA
»Dobili smo tudi že CV, na katerem je imel iskalec zaposlitve
fotografijo sebe s plaže, v kopalkah,« svojo izkušnjo pove ena izmed
gospa iz kadrovske službe. In ker očitno v podjetju niso iskali modela
za novo kolekcijo kopalk, le-ta kandidat službe ni dobil.  
Tu so si zaposlovalci in strokovnjaki s področja kariernega
svetovanja enotni: če je slaba slika, je bolje, da je ni! Izboljšaj svoj
CV tako, da dodaš fotografijo, na kateri izgledaš profesionalno in
urejeno ali pa jo preprosto izpusti.  
 

OČITNE,  NEOČITNE LAŽ I  IN NAPIHOVANJE
Eno so laži o osebnostnih lastnostih in znanjih, ki jih lahko
delodajalec preveri že na intervjuju. Delodajalec namreč lahko
zlahka preveri tvoje tekoče govorjenje nemščine, poznavanje
določenega strokovnega področja in delno tudi osebnostne lastnost,
kot so natančnost, urejenost, pozornost za detajle. Zelo hitro se bo
izkazalo tudi, kako komunikativen/-a si, kako se znajdeš v stresnih
situacijah ter kako hitro lahko razmišljaš v stresnih situacijah. 
Drugo področje je navajanje lažnih delovnih izkušenj in/ali referenc.
Ker se je laganje na življenjepisih čedalje pogostejši pojav, tudi
delodajalci čedalje bolj redno preverjajo reference, ki si jih navedel
– zlasti če gre za pozicijo na višjih ali vodstvenih položajih, ki
zahtevajo več znanj in odgovornosti.   
Tudi napihovanje delovnih izkušenj se ti na razgovoru za delovno
mesto lahko hitro maščuje. 
Vedno se najbolj splača iskrenost. Nimaš dovolj izkušenj? Pokaži,
zakaj si želiš delat ravno na tem delovnem mestu in zakaj si kljub
primanjkljaju izkušenj najbolj primeren kandidat! 
 

PREDOLG CV

Pravijo, da je idealna dolžina življenjepisa 2 strani, vendar še
nikogar niso izločili, če bi njegov življenjepis imel 3 ali več strani
relevantnih informacij.  
Ko govorimo o dolgem CV-ju, govorimo o naštevanju različnih bolj
ali manj relevantnih izkušenj, krožkov, hobijev ter drugih za delovno
mesto irelevantnih informacij.  
 
 



INKUBATOR 4.0IZOGIBANJE NAPAKAM //

1 1

NERAZUMLJIVE KRATICE,  ŽARGON ALI  IZRAZI

Predolg CV se pogosteje kot pri iskalcih prvih zaposlitev pojavlja pri
osebah, ki že imajo nekaj let izkušenj na trgu dela. Zgodi se, da svoje
izkušnje zgolj dodajo že izdelanem življenjepisu in se ne zavedajo,
da bi bil potreben popolne predelave in prenove, ob kateri bi med
drugim izpadle ne več relevantne delovne izkušnje.
 

NEPRIMEREN DOPIS OZIROMA E-MAIL

Čeprav se prijavljaš na delovno mesto na nekem specifičnem
področju, bo tvoj življenjepis zelo verjetno najprej pristal v rokah
nekoga, ki ni strokovnjak na tem področju. Zaposleni v kadrovski
službi, v tajništvu ali v vodstvu zelo pogosto ne poznajo strokovnih
izrazov za vsa področja, ki jih podjetje pokriva.  
Življenjepis mora biti zato napisan tako, da je razumljiv vsakemu, ne
le strokovnjakom s tvojega področja. Preden ga pošlješ, ga lahko
preskusiš na prijatelju, starših ali pri komurkoli ki se ne spozna na to
kar boš v novi službi počel/-a.  
Dodatne točke pri delodajalcu vsekakor dobiš, če uporabiš besedišče
in ključne besede, ki jih le-ta uporablja. Kaj so ključne besede? To so
besede in besedne zveze, ki jih najdeš v razpsu/oglasu za delovno
mesto – gre za besede, ki opisujejo zahtevana znanja in kompetence,
pa tudi samo delovno mesto in kulturo organizacije. To je to, kar
delodajalec išče in lahko se zgodi,  da je tvoja veščina spregledana,
ker ima zgolj drugačno poimenovanje, kot ima za enak pojem
delodajalec.  

Lahko imaš popoln CV, super motivacijsko pismo, ampak če tvoj e-
mail roma v smeti še preden ju kdorkoli odpre, bo ves trud, vložen v
pisanje, zaman. 
Vloži nekaj dodatnega truda in sestavi dober e-mail, ki mora biti
kratek in prilagojen delodajalcu. Dodatna prednost je, če ga lahko
nasloviš na konkretno osebo – na direktorja, kadrovika, zaposlenega
v tajništvu.  
V njem na kratko razloži, na katero delovno mesto se prijavljaš,
dodaš lahko tudi svoj »moto« ali »pitch« ter na koncu delodajalcu še
sporočiš, da bi z veseljem postal del njihovega kolektiva.  
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Če smo do sedaj govorili o tem, česa
se moraš pri pisanju CV-ja izogibati,
je potrebno spregovoriti še o tem, kaj
je dobro vključiti v življenjepis, in
omeniti nekaj pravil in napotkov, ki
se jih je pri pisanju dobro držati.

Č E  N E  T A K O  . . .  K A K O  P A ?
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Pazi, da bo tvoj življenjepis že na prvi pogled
izgledal profesionalno. Pri oblikovanju in barvah
velja pravilo »manj je več«. 

UPORABI ČIST,  PROFESIONALEN DIZAJN

Imaš že nekaj delovnih izkušenj, pa ne veš čisto točno, kako
jih opisati?  
Poleg delovnih nalog, ki si jih uporabljal dodaj še, kaj si ti
pozitivnega prinesel svojemu prejšnjemu delodajalcu. Si bil
pri opravljanju dela vesten in natančen? Si zaradi
optimizacije procesa prihranil čas? Si se na delovnem mestu
naučil kaj novega, si naredil kaj, s čimer si izboljšal pogoje
dela, izboljšal izdelek ali na kakšen drug način delodajalcu
prihrani čas in denar?
 

PRI DELOVNIH IZKUŠNJAH POUDARI SVOJ DOPRINOS
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Veliko bolj kredibilno se sliši, če zgoraj pomenjene trditve
utemeljiš še številsko.  
Si organiziral dogodek? Veliko bolje kot »organizacija
dogodkov« se sliši »organizacija 7 dogodkov za 20 -70
oseb«.  

UPORABI ŠTEVILKE IN BODI KONKRETEN/-A

Uporabi besede, ki jih uporablja delodajalec. Najpogosteje
jih najdeš v
razpisu za delovno mesto, v pomoč sta tudi njegova spletna
stran.

UPORABI KLJUČNE BESEDE

Je podjetje tvoj sanjski delodajalec? So ti všeč smernice dela
in razvoja? Bi z veseljem delal pri njih?  
Ne pozabi tega povedati v življenjepisu ali v spremnem
pismu. Res je, da če ne želiš delati pri njih, nebi niti poslal
ponudbe, ampak postavi se v kožo delodajalca: bi raje vzel
nekoga, ki pravi, da mu ej podjetje in služba res všeč ali
nekoga, ki se pač prijavlja na vse približno enake razpise? 
Tudi tu bodi konkreten – zakaj si te službe zares želiš? S tem
delodajalcu pokažeš, da tvoja prijava ni generična in da si se
pred prijavo tudi pozanimal o podjetju.  

SI  TO SLUŽBO RESNIČNO ŽELIŠ? POTEM TO POVEJ !

»Dela navadno ne dobi kandidat, ki je najbolj usposobljen
za delo, temveč tisti kandidat, ki si dela najbolj želi, ki je
pripravljen največ narediti za to, ki je najbolj vztrajen in
pokaže največ entuziazma in pozitivne energije.« 
mag. Tamara Guzelj   



 

S še tako dobro spisanim življenjepisom ne moreš spremeniti
(ne)aktivnosti za nazaj. Če si bil dalj časa brez dela ali če si
za faks porabil več časa, tega ne poskušaj skriti v CV-ju, se pa
pripravi, da bo to eno izmed vprašanj na razgovoru za delo.  
Lahko omeniš tudi v motivacijskem pismu s tem, da obrneš
izkušnjo sebi v prid – si se morda v tem času posvetil
kakšnemu od svojih hobijev? Si se naučil česa novega –
morda tudi iz lastnih napak?  
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