
Створіть своє резюме
Резюме – це та перша інформація, яку потенційний роботодавець отримає про вас. 
Тому від нього багато залежить.
Резюме має містити найважливішу інформацію про вас, а також повідомляти про 
те, яку роботу шукаєте.
Ця інструкція допоможе вам скласти резюме на сайті www.profesia.sk

 Вам знадобиться:
 - ноутбук з доступом до інтернету
- імейл, яким ви користуєтесь
- ваше фото
- інформація про вашу освіту та досвід роботи.

Заповнюйте інформацію крок за кроком, користуючись підказками із прямокутників 
зеленого кольору.
Подальшу корисну інформацію про пошук роботи знайдете на www.sosrdcom.sk

Відкрийте 
інтернет браузер



В інтернеті 
знайдіть

www.profesia.sk 

Клікніть сюди

Клікніть сюди



Оберіть мову 
для резюме

Оберіть шаблон
Потім клікніть

Клікніть



Задайте email 
адресу Найбільш 

підходящий email 
містить ваше ім’я 

та прізвище

TIP

Потім клікніть

Задайте пароль  

Потім клікніть

Пароль запишіть, щоб потім його не забути
TIP



Клікніть

v

Посуньте смужку по краю екрана та введіть усі дані.
TIP



Завантажте
фотографію

Потім клікніть

Завантажте фото, на 
якому вас добре видно.

TIP

 Додайте 
свою роботу

Потім клікніть



Додайте 
освіту

Потім клікніть

Додайте свої 
навички Потім клікніть

Напр. робота на 
комп’ютері, живопис, 

організаторські здібності,
прасування, робота з 
деревом, програми

(Microsoft…)

Згадайте не тільки школу 
або ВУЗ, але і курси.

TIP



Додайте мови Потім клікніть

Якщо у вас немає 
підтвердженої 

інвалідності, але є 
певні обмеження 

при виконанні роботі, 
напишіт про них тут. 
Напишіть, як добре 
можете робити ту 

роботу, яку шукаєте. 
Потім клікніть.

Пишіть повні назви: англійська 
мова, словацька мова....

TIP

Тут напишіть, на 
чому добре знаєтесь, 

та як це допоможе 
вам у виконанні тієї 
роботи, в пошуках 

якої ви знаходитесь.

Напр. 
бухгалтерські 

навички, 
адміністративні 
уміння, фізична 

сила.



Перегляньте своє 
резюме

Потім клікніть

Оберіть усі 
посади, на 

яких могли б 
працювати

Оберіть місто, 
де бажаєте 
працювати

Ідемо далі



Заповніть усі дані Ідемо далі

Тут можете пояснити 
роботодавцю про свою 
непрацездатність через 
проблеми зі здоров’ям Клікніть



Клікніть

опублікуйте своє резюме, щоб компанії 
могли з вами контактувати

TIP

Якщо бачите це, 
додайте відсутню 

інформацію

Клікніть



Опублікуйте 
резюме

Якщо бажаєте, 
щоб окремі 
компанії не 

бачили ваше 
резюме, 
клікніть

Вітаємо! Ви успішно створили своє 
резюме, на сайті Profesia воно буде 
збережене у вашому персональному 
кабінеті.

Profesia Lab je CSR aktivitou spoločnosti Profesia, financovaný z jej 2 % a darov.

Kontakt pre ďalšie informácie: anna.podlesna@profesia.sk, www.sosrdcom.sk

Organizátor: Partneri:


