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Автобиография/CV/Резюме?
• Автобиография

• Най-разпространен термин в България
• В англоезичния свят - под “автобиография” се разбира
по-скоро “мемоари”
• При кандидатстване за работа в чужбина на
английски език – да не се използва терминът
“Автобиография” (Autobiography)

• CV (Curriculum Vitae)

• Използва се предимно в Европа, Нова Зеландия,
френската част на Канада и в много други страни, които
не са англоезични
• Предпочита се при кандидатстване за работа в
Европа, Африка, Азия
• Използва се при кандидатстване за академична
позиция в САЩ

• Резюме

• Използва се най-вече при кандидатстване за работа в
САЩ и Канада
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Кой е най-популярният
термин в България?
• В България - използват се и трите термина.
• Автобиография - най-популярен и често използван
термин;
• CV – често използван термин, особено при
кандидатстване в чужди фирми, Европейски
институции;
• Резюме – най-рядко използван термин и по-скоро в
смисъла на CV – професионална автобиография.
• Основен смисъл - документ, който съдържа информация
за професионалните знания, опит в работата,
образованието и друга информация, свързана с
евентуалното наемане на работа на съответния кандидат.

Основна цел
на автобиографията
Каква е основната цел на автобиографията?

Да ти спечели покана за интервю!
Може да си отличен специалист с подходящото
образование, стаж и умения, но…
ако автобиографията ти не е старателно
подготвена и не те представя по подходящ начин,
… то едва ли ще те поканят на интервю …
… (освен ако не си единствен кандидат).
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Автобиографията
като средство за продажба
• Чрез своето CV ти «рекламираш» и «продаваш» себе си.
• Ако работодателят хареса това, което му
продаваш, той ще го купи, т.е. ще реши да инвестира
време и да се срещне с теб, за да разговаряте за
длъжността и за това как можете да работите заедно.
• Повечето хора съставят стандартни автобиографии - в
тях те не казват нищо важно за себе си.
• Изключително важно е автобиографията ти да
демонстрира с какво си ценен за работодателя.
• В твоето CV следва да има доказателства, че именно
ти си точното решение на проблемите му.

Избор на най-подходящ
формат на автобиография
• Всяка обявена позиция, за която се
кандидатства, е различна.
• Организацията-работодател е различна.
• Ситуацията е различна.
• Ти имаш различни знания, умения, опит.

• Всичко това изисква да умееш да преценяваш
на какъв формат автобиография да
заложиш.
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Задача 1
• Разгледайте внимателно предоставените 3
кратки автобиографии.
• Обърнете внимание на структурата на
документите.
5 мин BRAINSTORMING
• Открийте разликите.
• В какви случаи би било по-подходящо да се
използва всеки един от трите варианта?
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Видове автобиографии
• Хронологична
• Функционална
• Комбинирана
• Нетрадиционна
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Хронологична автобиография
• Най-популярна.
• Може да послужи на различни типове професии, за
различни конкурси и компании.
• Основната отличителна черта - информацията, с която
представяте работния си и обучителен опит е
подредена в хронологичен формат:
• от последната длъжност, която сте заемали към
по-старите работни места;
• от последното образование или квалификация,
които сте получили към университет и гимназия.

Основни
компоненти в
хронологично CV
•
•
•
•
•
•

Данни за контакт
Работен опит
Образование/Квалификации
Технически умения
Езикови умения
Активности/Постижения/
Интереси
• Лични данни
• Допълнителни категории,
които можете да включите и
които ви отличават:
• обобщение на профила
• професионалните цели,
които сте си поставили
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Функционална автобиография
• Този формат не е толкова популярен, но е много
подходящ за хора, които работят по проекти, сменят
често работата си или имат периоди на търсене или
лутане в професионалната си история.
• Фокусира се върху твоите умения, а не върху
хронологията на работната ти история.
Пример: Ако работите в ИТ сферата, добра идея е да
опишете проектите, върху които сте работили и след
това да добавите обобщение на работодателите, за
които сте го правили.

Основни
компоненти във
функционално CV
• Данни за контакт
• Професионална цел –
препоръчителна,
незадължителна секция
• Описание на профила на
кандидата – препоръчителна
секция
• Умения/Проекти
• Работен опит
• Образование и квалификации
• Активности/Постижения/
Интереси
• Лични данни
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Комбинирана
автобиография
• Комбинираните
автобиографии варианти, които заимстват
както от хронологичната,
така и от функционалната
подредба и добавят по
нещо различно, в
зависимост от целите и
приоритетите
• Видове
• Формат, който набляга
на постиженията
• Целеви формат
• Линеен формат

Автобиография, фокусирана
върху постиженията
• Когато имате впечатляващ списък с проекти, с които
се гордеете, или числа, които можете да покажете,
тогава е добре да ги обособите в отделна секция в CVто.
• Обикновено постиженията се поставят веднага след
описанието на профила и професионалната цел –
това е визуалният център на страницата и повечето
читатели отделят най-голямо внимание на
съдържанието, описано там.
• Работният опит се добавя след постиженията - може да
не влизате в детайли за отговорностите си.
• Подходящ CV формат за търговци и всички
професии, които са свързани с постигане на цели.
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Автобиография, фокусирана
върху постиженията
• Предимства
• Обобщава най-впечатляващите ви постижения и
ги поставя в най-четимата част на CV
документа
• Систематизира проектите, с които се гордеете и
представя постижения от началото на кариерата
ви, които може би не бихте споменали в друг формат
• Недостатъци
• Ограничава пространството, в което можете да
опишете работните си задължения
• Не работи толкова добре, ако не можете да
опишете постиженията си по измерим начин или
нямате достатъчно активности, с които да се
похвалите

Целева автобиография
• Фокусира се върху специфично умение, квалификация или
опит, които потенциалният работодател търси.
• За да използвате този формат, трябва да направите
предварително проучване, за да разберете от какви
умения има нужда компанията, към която сте се насочили.
• Организирайте съдържанието на CV-то така, че да включите
опит и постижения, които са свързани с целевите умения.
• Използват се много ключови думи, за които, по един или
друг начин, е станало ясно, че са важни за работодателя.
• Обстоен преглед на конкретната обява за
специализирани умения
• Преглед и на други обяви от същия работодател за
подход към работата
• Изучаване на материали, произведени от работодателя
(напр. уеб сайт, реклама, за визия и мисия на компанията)
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Целева автобиография
• Основно предимство - организирано по този начин, CVто бързо демонстрира, че сте подходящ за целевата
позиция.
• Недостатъци
• Автобиографията може да стане прекалено
едноизмерна
• Много компании търсят по-общи умения, особено
по-малките или средни по големина, където би се
наложило да извършвате няколко дейности
паралелно

Линеен формат на
автобиография
• Отличителната характеристика на линейния формат е
визуалната презентация на информацията в CV-то.
• Този формат използва по едно изречение на всеки ред,
представя информацията обикновено като списък с
точки и използва кратък начин на изразяване.
• Предимства
• Фокусирана презентация на основните умения на
кандидата
• Бързо се сканира за ключови думи както от хора,
така и от компютри
• Много подходящ е за професионалисти, които могат
да покажат измерими резултати и постижения,
напр. специалисти, които се занимават с
производство или продажби
• Основен недостатък - органичено място за представяне
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Задача 2
• Подредете предоставените части на една
автобиография така, че да получите желания
формат.

Пример - Хронологична автобиография
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Пример - Функционална автобиография

Какъв формат на автобиография
да изберем? (1/3)
• Използвай хронологичната автобиография, ако…
Искаш да покажеш кариерното си израстване до
момента
Кандидатстваш за работа в подобна на досегашната
ти сфера на дейност
Бившите ти длъжности и/или името на последния ти
работодател са впечатляващи
Нямаш големи прекъсвания в трудовия стаж
• Не използвай хронологичната автобиография, ако…
Имаш прекъсвания в трудовия си стаж
Обмисляш работа в нова професионална сфера
Често си сменял работата си
Студент си или си в началото на кариерния си път и
нямаш трудов опит
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Какъв формат на автобиография
да изберем? (2/3)
• Използвай функционалната автобиография, ако…
Искаш да подчертаеш, че имаш силни страни и
постижения в конкретни (функционални) области
(напр. в продажбите, маркетинга, рекламата, дизайна,
програмирането и т.н.)
Искаш да наблегнеш на конкретни свои умения,
важни за позицията, за която кандидатстваш
Имаш прекъсвания в трудовия си стаж
Често си сменял работодателите
Искаш да промениш кариерното си развитие
Студент си или си в началото на кариерния си път и
нямаш трудов опит
• Не използвай функционалната автобиография, ако…
Искаш да наблегнеш на кариерното си израстване
Не притежаваш изискваните за позицията умения

Какъв формат на автобиография
да изберем? (3/3)
• Използвай комбинираната автобиография, ако…
Искаш да изтъкнеш подходящите за позицията и
добре развити умения
Искаш да работиш в друга сфера
Изключително опитен си в това, което правиш и това,
за което кандидатстваш
• Не използвай комбинираната автобиография, ако…
Студент си и сега стартираш кариерата си
Искаш да наблегнеш на образованието си
Липсват ти конкретни изисквани умения
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Вече знаете…
• Подходящият формат на автобиография, ако си
студент или си в началото на кариерния си път и
нямаш трудов опит, е ……….
 Функционалната автобиография
• Подходящият формат на автобиография, ако искаш да
наблегнеш на кариерното си израстване, е ………..
 Хронологичната автобиография
• Подходящият формат на автобиография, ако
кандидатстваш за конкретна позиция, е ………
Целевата автобиография
• Подходящият формат на автобиография, ако искаш да
работиш в друга сфера, е …………
Функционалната или комбинирана

При всяко ново кандидатстване
съставяй нова автобиография
• Много хора използват една и съща автобиография за
различни свободни позиции.
• Подобно поведение е предпоставка за неуспех, а
вероятно е и предопределено от нагласата за неуспех
на кандидата.
• Преди да изпратиш автобиографията си на нов
работодател, огледай я с критично око:
• Има ли в нея достатъчно полезна за
работодателя информация?
• Случило ли се е нещо ново в професионалния ти
живот, което си струва да добавиш?
• Има ли в нея остарели, безполезни или
неадекватни факти, цифри, имена?
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Побери автобиографията си
на 1 страница (!)
• Автобиографията от 1 страница ще направи мисълта
ти по-фокусирана, посланията към работодателя поясни, думите и детайлите по-прецизни.
• Освен това, като не съобщаваш всичко за себе си до
най-дребния детайл, даваш възможност на
работодателя да поиска да узнае повече за теб, като
те покани на интервю. Всъщност, нали това целиш?
• По-дългите автобиографии носят риска да отегчат
много работодатели и да им попречат да ги изчетат
внимателно.
• Ако наистина държиш да акцентираш на някои факти, но
не успяваш да сториш това в рамките на една страница,
обмисли възможността да изготвиш 1-2 приложения
към автобиографията си.

Бъди конкретен
• По възможност, позовавай се на конкретни цифри и
факти.
Пример: Ако търсиш работа в продажбите, позови се
на брой продажби, проценти ръст, брой обслужени
клиенти, брой спечелени нови клиенти, брой
разработени нови географски региони, имена на
важни клиенти и т.н.
• Проблем с фирмена тайна???
«Работодателят може да си помисли, че след като
разгласявам данни за бивши мои местоработи, ще
постъпя така и с него.»
• Решение – не винаги и не всичко е фирмена тайна!
Обикновено за цифрите и фактите ще стане дума в
хода на интервюто, ако интервюиращият е
професионалист, който знае какво иска.
• Освен това, потенциалният ти работодател ще иска
да разбере с какво именно ти си ценен и полезен.
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Заложи на първокласния външен
вид на автобиографията
• Начинът, по който изглежда автобиографията ти. може
рязко да повлияе на шансовете ти да постигнеш
основната си цел – да те поканят на интервю.
• Ето няколко идеи:
• Оставяй достатъчно бели пространства и празни
редове между и около параграфите – така текстът ще
„диша” и ще привлича окото.
• Използвай булети (без да прекалявате) – те помагат
на читателя да открои и запомни важните моменти.
• Подчертавай или удебелявай ключови заглавия,
подзаглавия или определени думи (без да
прекаляваш).
• Ако имаш възможност, използвай малко по-дебела
хартия, с класически размери А4 и светла на цвят.
По-големият грамаж на хартията ще направи
автобиографията ти уникална и лесно откриваема в
общия “кюп”.

Европейски формат за CV
• В различните държави структурата на CV-то може
да има различия, като за страните от ЕС има установен
европейски формат за CV.
• През последните години широко разпространение
получават интернет резюметата, които се подготвят
по определен шаблон и се публикуват на
специализирани сайтове на частни агенции и бюра по
труда.
• Съществуват също и консултантски услуги по
изготвянето на грамотни резюмета, отговарящи на
необходимите условия и съответстващи на определен
професионален стандарт.
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CV – Европейски формат

CV Европейски формат –
Бланка

17

2.11.2017 г.

CV
Европейски
формат –
Указания за
попълване
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Онлайн редактор
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Нетрадиционно/Креативно CV –
кога и как различният подход помага?
• Креативните CV-та се създават най-вече от хора,
кандидатстващи в областта на медиите и рекламата,
маркетинга и дизайна.
• Дава добра възможност да покажете на практика
някои от техническите си умения - например
владеене на Photoshop, Illustrator, html или инструменти
за създаване на анимация.
• Друг дързък и креативен подход е да споделите линк
към Ваше видео, в което да разкажете за себе си и своя
опит.

Автобиографията
като

Инфографика
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Други нетрадиционни
формати на автобиография
• Видео CV и Резюме
• Видео 1 (Video CV & Resume – 2.26 min)
• Видео 2 – Търсене на позиция в областта на медиите
(Animation Resume – 1.18 min)

• Примери за „лошо изпълнение“
(Bad Resume Designs)
http://www.topdesignmag.com/34-examples-of-bad-resumedesigns-that-will-bring-you-a-lot-of-free-time
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Съдържанието преди всичко
• Ако се чудите откъде да започнете - стартирайте
сякаш подготвяте стандартно CV.
• Когато сте сигурни, че съдържанието е оформено
отлично, можете да се фокусирате върху дизайна.
• Изискванията за “творчески автобиографии” не са
толкова различни от “традиционните автобиографии”.
• Няма тайни трикове, а правилен (донякъде и рекламен)
подход, чрез който опитът и професионалните ви
качества са представени по-въздействащо.
• Наблегнете на конкретност, а не на излишна
обстоятелственост (никой няма да отдели време, за да
прочете резюмета от 3-4 страници).
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Понякога е въпрос на вкус…..
….. и на риск
• Стандартният модел на CV винаги е безопасен залог, но
не винаги печели играта.
• Можете да го използвате, когато проявявате интерес към
позиция, за която не кандидатстват много хора
(например в счетоводството, в административните
дейности или позиции в държавни учреждения).
• Ако съществува вероятност да срещнете голяма
конкуренция по пътя към мечтаната си работа, ще
трябва да направите всичко възможно, за да бъдете
забелязани.
• И в двата случая доброто съдържанието е ключово.

Доброто CV през 2017
• Ако си търсите нова работа и искате да
изпъкнете сред другите кандидати, трябва да
спазвате новите правила по отношение на CV-то.
• Вече живеем в свят, в който технологиите заемат
огромно място в живота на хората. Днес хората
„консумират” голямо количество информация в
кратки отрязъци текст, а правилото за успех е:
„Колкото по-атрактивно си се представил,
толкова повече ще задържиш вниманието
върху себе си”.
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Правила за създаване
на добро CV през 2017
• Без излишен текст, само най-важната информация.
• Добавяне на цвят, различни шрифтове, диаграми,
таблици и всичко интересно, което ви хрумне (без
обаче да прекалявате).
• Без използване на клишета.

• Повече визуално представяне (ако се осмелявате,
може да добавите и видеоклип).
• Запазете CV-то си в PDF формат.
• Колкото по-интересно, толкова по-добре.

За успешното CV……
• Основната цел на твоята автобиография е да ти
спечели покана за интервю.
• Избери най-подходящия за твоя случай формат на
автобиография
• При всяко ново кандидатстване съставяй нова
автобиография
• Побери автобиографията си на 1-2 страници
• Бъди конкретен
• Заложи на първокласен външен вид
• Помнете правилото за успех:
„Колкото по-атрактивно си се представил, толкова
повече ще задържиш вниманието върху себе си”
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EURAXESS Портал

Благодаря за вниманието!
Дорина Кабакчиева
dorina@fmi.uni-sofia.bg
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