
  

Модул 5 - Како да се продадете сами - LinkedIn и Резиме 
 
Лекција 1: Пишување на резиме 
Резимето е ваша можност да ги покажете своите вештини, знаење и искуство на 
работодавецот користејќи прецизен и фактички формат. Треба да го наведете своето 
образование, работни искуства, интереси и други информации кои се релевантни за 
работата за која аплицирате. 
 
Цели на учење: 
 
По успешното завршување на оваа единица, се очекува од студентите, на ниво на праг, 
да можат: 
¬ Идентификувајте ги и демонстрирајте ги своите вештини, интереси и мотивации во 
контекст на донесување одлуки за кариера 
¬ Да ја разберат природата и целта на биографијата. 
¬ Создадете, форматирајте и дистрибуирајте целосна биографија што точно ги 
претставува вашите вештини, искуство и образовна позадина 
 
Што е биографија? 
Резимето е резиме на вашиот живот до денес, што ги потенцира аспектите што би биле 
од интерес за потенцијалниот работодавец или за тутор за прием на CEGEP или колеџ. 
 
Што треба да вклучам? 

• Основни лични детали: 
• Име 
• Адреса 
• Телефонски број 
• Дата на раѓање 
• Националност 
• Образование и обука (вашето училиште, колеџ, програма за обука итн.) 
• Квалификации стекнати на училиште 
• Квалификации / Сертификати стекнати надвор од училиште 
• Вработување и работно искуство 
• Интереси и хоби 
• Идни цели / план за акција 
• Референци - имиња и адреси на судии од 2/3 

 
Што му „рекламирате“ на работодавачот? 
 
Вашите вештини и искуство се на продажба - вашата биографија е вашата маркетинг 
брошура. Прво треба да ги истражувате потребите на работодавачот со истражување на 
веб-страницата на компанијата и нивните маркетинг материјали и контактирање на 
лицето за контакт за дополнителни информации. Бидејќи треба да го продадете 
работодавачот вештини што им се потребни, за да можат да ве вработат. За да дојдете 
до фаза на интервју, треба да се истакнете од другите апликанти. Да се издвоите значи 



  

да се прилагоди директно на работодавачот и да ги истакне вашите уникатни вештини 
и таленти. Може да го направите тоа со вашата професионална биографија. 
 
Дали знаеше? 
• Работодавците обично поминуваат помалку од една минута биографија за скенирање 
• Вашата биографија мора да биде лесна за читање и следење. 
• Треба да ја насочите секоја биографија на соодветната работа. 
• Мора да се осигурате дека е јасно утврдено и добро претставено. 
• Добра е идеја да се создаде мастер биографија, каде што можете да ги наведете сите 
ваши информации и да ги користите за да изберете релевантни детали секој пат кога ќе 
креирате прилагодена биографија за одредена работа / работодавач. 
 
Продолжени совети 
• Користете професионална презентација што одговара на вашата одредена индустрија 
• Доследно користете минато време, особено во рамките на достигнувањата и 
развиените вештини 
• Продадете ги своите вештини на работодавец за да добиете интервју 
• Наведете ги ИТ / компјутерските вештини на вашата биографија, доколку описот на 
работата ги бара. Вклучете го вашиот статус на вија и / или работна состојба ако сте 
меѓународен студент 
• Истражете го работодавачот и соодветно прилагодете ја вашата биографија 
• Вашата биографија може да биде помеѓу 2 и 4 страници на релевантни информации 
само. 
 
За секој дел од вашата биографија прашајте се 
• Дали е тоа релевантно? 
• Дали може да се согледа негативно? 
• Дали можам да го работам ова на позитивен начин? 
• Дали додава вредност на мојата апликација? 
 
Изборни делови што вклучуваат: 
• Профил / цел на кариерата: Мора да бидат прилагодени на специфични работодавци 
или работни места секој пат кога аплицирате за работа. Истражувањата сугерираат дека 
пишувајќи внимателно формулиран дел „Профил на кариерата“ и „Клучни јаки“, вашата 
резиме најверојатно ќе ја прочитаат работодавците. 
• Средно училиште: Можеби вклучуваат лидерски позиции, значајни достигнувања или 
дополнителни наставни активности 
• Клучни професионални вештини: Погодно ако сте биле порано вработени. 
• Задолжително искуство во областа на клиниката / клинички пласмани: Треба да го 
вклучите датумот, времетраењето, работодавачот и кратко објаснување за вештините 
што сте ги развиле. 
• Членства: Вклучуваат само членства во соодветни организации. 
• Мултикултурно искуство / други јазици 
 
 
Совети за прикажување на претходната работа 



  

• Усогласете го вашиот насочен пласман што е можно поблиску со претходната работа 
и искуство 
• Започнете со најактуелните и работете наназад 
• Наведете го насловот на позицијата, потоа името на компанијата 
• Наведете ги сите вештини и одговорности што ги развивте на позицијата 
• Вештините треба да бидат врамени во смисла на трансверзални или генерички 
вештини 
• Наведете ги вашите достигнувања на позицијата - дали имате нови одговорности што 
не беа дел од работата? 
• Дали дадовте препораки што беа прифатени или спроведени? 
• Дали придонесовте за поефикасно работно место или зголемување на профитот? 
• Ако имате некои слични работни места, би можеле да ги групирате за да ги наведете 
вештините и сл 
• Обично, колку повеќе напредувате во вашата историја на работа, толку помалку 
детали се потребни 
• Додадете какво било доброволно работење или заедница 
• Бидете сигурни дека додавате какви било достигнувања или награди што сте ги 
стекнале на работа 
 
 


