Pārbaudiet savu pieteikumu – vai viss aizpildīts pareizi?
Jūsu pieteikums ir kā biļete uz darbu jaunā uzņēmumā. Izmantojiet iespēju iepazīstināt ar sevi,
sagatavojot veiksmīgu pieteikumu. Zemāk Jūs atradīsiet pārbaudes punktu veidlapu veiksmīga
pieteikuma sagatavošanai.
1. Šīm sadaļām noteikti jābūt Jūsu pietikumā:
•
•
•

pavadvēstule
rezumējums
rekomendācija

Vēl Jūs varat iekļaut pieteikumā:
•
•
•

titullapu
trešo lapu
pārskatu par rekomendācijām

2. Pavadvēstule:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

visa informācija par pieteikuma iesniedzēju, norādot arī tālruņa numuru un e-pasta adresi
visa uzņēmuma kontaktinformācija – adrese, norādot arī informāciju par kontaktpersonu
vieta un datums norādāms pavadvēstules labajā pusē
tēmas nosaukums (bez “nosaukuma” pirms tās)
īsas rindkopas, atbilstošs tekstuālais izkārtojums līdz lappuses malām
patīkama iepazīstināšana ar sevi
informējiet par motivāciju un apņemšanos
paskaidrojiet savas intereses attiecībā uz uzņēmumu
norādiet savu profesionālo un personīgo kvalifikāciju un sagatavotību
rosiniet lasītājā interesi
iekļaujiet izredzes un vēlmes attiecībā uz atalgojumu un iespējamo darba uzsākšanas laiku
izmantojiet draudzīgas noslēguma frāzes
parakstiet pavadvēstuli
sastādiet sarakstu ar rekomendācijām
pievienojiet to brīvā formā
nekādu traipu un burzījumu

3. Rezumējums:
•
•
•
•
•
•
•
•

padomājiet par informācijas strukturēšanu un hronoloģiju
sāciet ar jaunāko informācijas norādīšanu
visa informācija tiek sakārtota pēc darba pieredzes: profesionālā izglītība, mācību iestāde,
zināšanas
norādiet pilnīgu informāciju par pieteikuma iesniedzēju, piemēram, adresi, mobilā tālruņa
numuru un e-pasta adresi
norādiet vissvarīgākos veiktos darba pienākumus katrā iepriekšējā darba vietā
veidojiet vienotu kopskatu
nosauciet sasniegumus un speciālus uzdevumus
vai kopējā tēma ir atpazīstama?

•
•
•
•
•

nosauciet tālākizglītības pasākumus
papildus prasmes (piem. IT – informācijas tehnoloģijas, valodas, autovadītāja apliecība)
norādiet savas intereses, hobijus, iesaistīšanos sabiedriskos pasākumos un aktivitātēs
skaidrs un pievilcīgs tekstuālais izkārtojums
personīgais paraksts, vieta un datums

4. Pieteikumam pievienojamā fotogrāfija
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

izvēlieties profesionālu fotogrāfu
norunājiet tikšanos
izvēlies uzņēmumam/ieņemamajam amatam piemērotu apģērbu
nekādas uzkrītošas kaklasaites/aksesuārus
nekādus dziļus apģērba izgriezumus vai apģērbu ar atsegtiem pleciem
jābūt svaigi skūtam
jābūt dažādām drēbēm, no kurām izvēlēties
jābūt mierīgam un mundram, sagatavotam uz norunāto tikšanos
izmantojiet interesantu fotogrāfijas formātu
centieties izmantot vairāk kā vienu alternatīvu
izvēlieties sev vistīkamāko

5. Prezentācijas sagatavošana
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

izmantojiet labu paīru (90 g)
tekstuālo informāciju drukājiet tikai uz vienas lapaspuses
izmantojiet labu printeri
izmantojiet tikai vienu burtu fontu - viena lieluma un viena burtveidola rakstzīmju kopu.
piemērotākais fonta – viena lieluma un viena burtveidola rakstzīmju kopas lielums (10-12)
līdzināts teksts pie kreisās un labās piemales, nepieciešamības gadījumā pievienojot
papildu atstarpes starp vārdiem (Justify) vai teksts ar neregulāru kontūru, nelīdzinātu
tekstuālo informāciju pie labās piemales (Align Left)
pieteikuma struktūrai jābūt skaidrai un nepārprotamai
atstājiet atbilstošu attālumu līdz lappuses malām (tekstam jābūt labi salasāmam)
pārbaudiet pareizrakstību, gramatiku un interpunkciju
neizmantojiet korekcijas papīru vai korekcijas lentu - korektoru
vai Jūs izvairījāties no traipiem un papīra burzījumiem?
vai Jūs izmantojāt jaunu dokumentu mapi?
vai pavadvēstule ir brīvi izvietota uz mapes?
izmantojiet izdrukātas adrešu etiķetes - uzlīmes
pieteikumam pievienojiet savu dokumentu kopijas
izmantojiet stingru aploksni

6. Rekomendācijas
•
•
•
•
•
•
•

sagatavojiet pārskatu par rekomendācijām
nesūtiet dokumentu (diplomu utt.) oriģinālus
izmantojiet īstu un atbilstošu dokumentu (diplomu) un sertifikātu kopijas
sagrupējiet informāciju hronoloģiski: sāc ar visjaunāko
sūtiet atbilstošus un piemērotus sertifikātus/dokumentus (diplomus)
pievienojiet darba devēja, mācītāja vai mēra sniegtās rekomendācijas
nepievienojiet sertifikātus, kuri ir vecāki par desmit gadiem

