
Najväčšiu chybu spravíte, ak skopírujete prvý dostupný formulár na webe. Personalisti oceňujú prácu navyše.   Hospodárske noviny, 23.12.2010

Dobrý životopis je vstupenka na pohovor
Informácií o tom, ako by mal vyzerať životopis a ako vystupovať na pohovore zrejme nie je nikdy dosť.

"Je zarážajúce, že v dnešnej dobe internetu chodia záujemcovia o prácu na pohovory 
nepripravení,“ hovorí personalistka spoločnosti Profesia Zuzana Kaňuchová. 

Ani so životopisom si uchádzači často nedajú žiadnu prácu - mechanicky skopírujú a 
doplnia prvý dostupný formulár, ktorý nájdu na webe. Pritom práve snaha zamyslieť sa a 
ochota urobiť niečo navyše patria podľa Kaňuchovej medzi cenné vlastnosti, ktoré 
personalisti u uchádzačov hľadajú. Medzi najčastejšie sa opakujúce chyby v životopisoch 
patria chýbajúce časové údaje v mesiacoch či prílišná stručnosť. "Nezaujmú životopisy, 
ktoré sú stručné a nejdú do hĺbky, v tom kvante ostatných zaniknú,“ vysvetľuje 
personálna manažérka Amrop Slovensko Ladislava Chvostaľová. Najmä mladí ľudia, 
ktorí ešte nemajú za sebou zaujímavú prax, môžu upútať pozornosť presvedčivým 
motivačným listom.  

Ak váš životopis presvedčí personalistov, aby vás pozvali do druhého kola - na ústny 
pohovor, ešte stále nemáte víťazstvo vo vrecku. Neklamte, ostaňte sám sebou, ovládnite 
nervozitu a stres a príďte so znalosťami o firme, v ktorej chcete pracovať. To radí 
väčšina odborníkov na základe skúseností zo stoviek pohovorov a ich výsledkov. Najmä 
v prípade hľadania človeka na vyššiu, manažérsku, či obchodnícku pozíciu ich odrádza 
tiež slangová a nespisovná reč a neupravený výzor. 

Medzi faux-pas patrí, samozrejme, zvonenie mobilu počas pohovoru a neospravedlnené 
meškanie. "Niekoľkokrát sa nám stalo, že v životopise uvedená úroveň angličtiny 
nekorešpondovala so skutočnosťou, prípadne uchádzač odmietal v cudzej reči 
prehovoriť,“ hovorí ďalej o mínusoch personalistka Chvostaľová. 

Ide v podstate o zavádzanie či uvádzanie nepravdivých údajov, ktoré za uchádzačom 
automaticky zatvára dvere. Vo všeobecnosti platí zásada - všetko, čo ste uviedli do 
životopisu by ste si mali vedieť obhájiť aj zoči-voči personalistom. Nezabúdajte, že na 
druhej stane stola sedia skúsení ľudia, ktorí videli a počuli prezentácie stoviek 
uchádzačov a vedia pomerne rýchlo odhaliť, kto sa snaží fér a kto nie. 
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