
Vytvor si životopis
Životopis je často prvá informácia, ktorú o Tebe potenciálny zamestnávateľ dostane. Preto 
si na ňom daj veľmi záležať.

Životopis by mal o Tebe povedať najdôležitejšie informácie a vysvetliť, akú prácu si hľadáš.

Tento postup Ti pomôže vytvoriť si životopis na www.profesia.sk

Budeš potrebovať:
- počítač s internetom - e-mail, ktorý používaš -  fotku tváre - info ku škole a pracovným
skúsenostiam.

Postupuj po krokoch a riaď sa pomocnými zelenými bublinkami.

Ďalšie užitočné informácie ku hľadaniu si práce nájdeš na www.sosrdcom.sk

Otvor internetový
prehliadač



Na internete
vyhľadaj

(www.profesia.sk)

Klikni toto tlačidlo

Klikni toto tlačidlo



Zvoľ si jazyk
životopisu

Vyber si vzhľad
Potom klikni

Klikni



Zadaj email Vhodný email
obsahuje tvoje 

meno a priezvisko.

TIP

Potom klikni

Vytvor si heslo

Potom klikni

Heslo si zapíš, aby si ho nezabudol.
TIP



Klikni

v

Posúvaj lištu na kraji obrazovky a vyplň všetky údaje.
TIP



Nahraj fotku

Potom klikni

Nahraj fotku, kde je ťa dobre vidno.
TIP

Pridaj 
zamestnanie

Potom klikni



Pridaj
vzdelanie

Pridaj nielen školu, ale aj kurzy.
TIP

Potom klikni

Pridaj
znalosti Potom klikni

napr. práca s počítačom, 
maliarstvo, organizačné 

schopnosti, žehlenie, práca 
s drevom, programy (Mic-

rosoft...)



Pridaj jazyky Potom klikni

Ak nemáš priznanú
invaliditu, tu uveď 

prípadné obmedzenia 
pri práci. Napíš, ako 

vieš vykonávať prácu, 
ktorú si hľadáš.

Sem napíš, v čom 
si dobrý a súvisí to 
s prácou, ktorú si 

hľadáš.
Potom klikni

napr. počítanie, 
administratíva, 

fyzická sila

zapisuj ako: anglický jazyk, slovenský ja...
TIP



Prezri si životopis

Potom klikni

Vypíš všetky 
pracovné pozície,
ktoré môžeš robiť

Vyber miesto
práce

Potom posuň



Vyplň všetky údaje Potom posuň

Tu môžeš zamest-
návateľovi uviesť 
svoje znevýhod-

nenie Klikni



Klikni

v

Sprístupni životopis, aby ťa irmy mohli kontaktovať.
TIP

Ak vidíš toto,
pridaj informácie

Klikni



Sprístupni
životopis

Ak chceš, aby
vybrané firmy
nevideli tvoj

životopis, klikni

Gratulujeme, úspešne si si vytvoril 
životopis, na stránke Profesie bude 
uložený v tvojom konte.

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:




