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Az önéletrajz megírása nagy figyelmet igényel. A leggondosabban összeszedett
gondolatokat is agyoncsaphatja az alábbi hibák bármelyike. Ha pedig ezekből többet is
elkövetsz egy pályázatnál, akkor tényleg ne csodálkozz, ha nem akarnak veled
személyesen is találkozni.
Az itt olvasható hibák elkerülése nem jelent sok többletmunkát.
Figyelem, gondosság, pontosság, és nem lesznek ordító hibák, értékelésedet rontó
momentumok életrajzodban.

1. Nem tudnak értesíteni
Előfordult már álmaidban, hogy egy nagyon jó lehetőséggel találkoztál, de nem érted el?
Nem tudtad megragadni az alkalmat, mert mindent nagyon szépen leírtak, sok kecsegtető
dolgot, egyet kivéve.
Csak az nem volt megadva, hol találod ezt a szuper helyet.
Hát így járhatnak veled is akkor, ha a jó, jobb, vagy egyenesen kiemelkedő önéletrajzodba
nem írod be az elérhetőségedet. Az valahogy kimarad.
A papírhalomban, ahonnan a Te önéletrajzodat előhúzták, még legalább 100 másik van.
Lehet, hogy vannak jobbak is, mint a Te önéletrajzod. Az is lehet, hogy magasan
kiemelkedsz a többiek közül tudásoddal, szakmai gyakorlatoddal. Már nyúlnak a telefon
után, amikor kiderül, nem adtál meg telefonszámot. Csodálkoznak, esetleg még az email
címedre akarnak küldeni egy levelet, de jaj, azt sem találják.
Ugye nem gondolod, hogy nyomozni fognak utánad? Ha nagyon nagy, de tényleg nagyon
nagy hatással voltál az illetőre, lehet, hogy elteszi a jelentkezésedet, vagy felírja a neved,
remélve, esetleg jelentkezel.
Azért ebben a „Majd emlékeznek rám!” dologban ne reménykedj.

Az első, és legnagyobb szarvashiba önéletrajz írásakor az, ha
nem adsz meg telefonszámot, email címet.
Ennek a hibának az elkerülés igazán nem igényel nagy erőfeszítést.
Megoldás:
mielőtt elküldenéd az önéletrajzot, ellenőrizd a telefonszámot, és email címet.
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2. Önéletrajzod olyan, mint egy regény
Megírtad az önéletrajzot. Nem kérdeztél senkit, nem olvastál róla semmit. Önéletrajzod
így egy kusza, átláthatatlan, terjedelmes levél lett. Csodálkozol, hogy nem hívnak vissza?
Ne tedd!
Az önéletrajznak megvannak a ma elfogadott formái. Ha nem követed ezeket, akkor
esélytelen vagy. Miért?
A Te önéletrajzod egy a sok közül. Először a szemre is hiányosakat, olvashatatlanokat
dobják ki. Nem fognak vele vesződni. Ott figyelnek az asztalon a tökéletesen megírt
önéletrajzok. Azokból is kirostálják a legtöbbet, hát még azt, amit olvasni sem könnyű.

Hiba az, ha nem olyan formátumú és tartalmú önéletrajzot adsz
be, amit előírnak.
Ha nem írnak elő semmit, akkor sem egy 3 oldalas levelet várnak, hanem szellős,
áttekinthető, a fontos pontokat kiemelő szakmai önéletrajzot.
Megoldás:
Olvasd el, milyen típusú önéletrajzot várnak, és annak megfelelőt készíts!

3. Fényképed nem illik az önéletrajzba
Fényképes önéletrajzot kértek. Körülnézel otthon, milyen képek vannak. Kedvencedet
csatolod az önéletrajzhoz. Kedvenc képed a tavalyi nyaraláson készült, sokan voltak rajta,
ezért kivágtad magadat a csoportképből. Térdnadrágban, szalmakalappal és
napszemüvegben feszítesz a képen, kezedben egy koktélos pohárral. Őszintén, akarnál
egy ilyen munkatársat?

Szarvashiba az, ha a fényképed nem üzleties öltözetben ábrázol
Téged, és a válladnál lejjebb is látszol a képen.
Megoldás:
rászánsz a fényképre 1-2 ezer forintot, és rendesen felöltözve, megfésülködve elmész egy
fényképészhez, akinek megmondod, önéletrajzhoz szeretnél képet. Az is lehet,
megkérdez, milyen tulajdonú céghez kell, mert akkor annak megfelelő méretű és stílusú
képet készít.
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4. Helyesírásod pocsék
Megírtad az önéletrajzot. Figyeltél arra, minden fontos eleme ott legyen, szép képed van,
de nem tudod mit jelent a szövegszerkesztőben a piros és zöld hullámvonal. Azt hiszed,
sorminta, ezért nem is foglalkozol vele.
Önéletrajz megírva, már nyomod is a csatolás gombot. A helyesírási hibák nagyon
amatőrré tesznek.
Mit gondol, aki olvassa? Na, ez jó, még az önéletrajzában se tudja leírni, milyen iskolába
járt, vagy milyen végzettséget szerzett. Milyen lehet a munkája, ha itt ennyi hiba van.
A sok helyesírási hiba azt a látszatot kelti, figyelmetlen vagy, nem fontos számodra a
hibátlan, pontos munkavégzés. Igazából nem is érdekel ez a pályázat, mert ha érdekelne,
akkor gondosabban írtad volna meg az önéletrajzod.

Szarvashiba a helyesírási hibákkal elküldött önéletrajz!
Megoldás:
használod a helyesírás ellenőrzőt, figyelve arra, hogy nem mindig mond jót, illetve
bizonyos szavakat nem ismer.
Megkérsz valakit a környezetedben, aki átolvassa az önéletrajzot és szól, ha talált benne
elütést, helyesírási hibát.
A gondosan ellenőrzött önéletrajzot küldöd el.

5. Komolytalannak, nevetségesnek tűnsz a fájlneveddel
vagy email-címeddel
Ma az önéletrajzok nagy részét már elektronikus úton kell beadni. Ez azt jelenti, hogy nem
kinyomtatott formában, papíron, postán küldjük, hanem a számítógépről.
Ugye akarod az áhított munkát? Akkor figyelj arra is, hogy az elektronikus
dokumentumod, illetve a küldés is méltó legyen arra, hogy egyáltalán elolvassák!
Mi a véleményed arról az ismerősödről, aki átküldi neked egy dolgozatát, hogy
megmutassa, milyen érdekes dologgal foglalkozik, és a tőle jövő levél a balféknek.doc
nevet viseli, ráadásul az elszalltam@nyerites.cc-ről érkezik?
Lehet, hogy nagyot nevetsz rajta, de lehet, hogy a balféknek.doc már annyira nem lesz
kedvedre való. Egy biztos, nem az jut eszedbe, hogy tényleg, milyen komoly tudós ember
lett belőle, érdemes rá hallgatni.
Ha az önéletrajzodat pityu_1.doc fájlnévvel küldöd el, Te sem a megtestesült szakértelem
leszel annak a szemében, aki megkapja. Ha ezt még sikerül tetézni például egy bankhoz
történő jelentkezéskor azzal, hogy az email címed a csencselek@maffia.tv, akkor ugye
igazából nem is akarsz ott dolgozni. Mert ha komolyan gondolod a jelentkezést, akkor az
önéletrajzod fájlneve és az email címed is komolyságot sugall.
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Szarvashiba a vicces, komolytalan fájlnév és email-cím!
Megoldás:
Önéletrajzod fájlneve legyen például kovacs_elemer_cv.doc, a kísérőlevélé pedig a
kovacs_elemer_kislev.doc.
Javaslom, hogy hivatalos levelezéshez egy kissé „hivatalos” nevű postafiókod legyen.
Példánkban a kovacs_elemer@mail.xx, esetleg elemer.kovacs@mail.xx, vagy
e.kovacs@mail.xx, stb.
Az email szolgáltatód lehet valamelyik nagyobb ingyenes szolgáltató, csak arra vigyázz,
hogy vannak olyanok, ahol nagyon könnyen spamnek minősítenek leveleket, és így
esetleg nem jut el hozzád a válasz.

Figyelem!
Az itt felsorolt hibák elkerülése azt jelenti, első látásra nem dobják félre, vagy kukába az
önéletrajzod. Nem jelenti azt, hogy biztosan behívnak, felhívnak, felvesznek!
Ha a legdurvább hibákat elkerülöd, akkor nagyobb esélye van annak, hogy tényleg
elolvassák önéletrajzodat!
Ebben az írásban nem foglalkoztam a tartalommal, vagyis azzal, hogyan van leírva a
szakmai gyakorlat, iskolai végzettség, stb.
További hasznos olvasnivalót találsz az önéletrajzokról a http://oneletrajzblog.net
oldalon.

Önéletrajz írás a neten: http://www.oneletrajz-iras.net
Blog: http://www.oneletrajzblog.net/
Facebook oldal: https://www.facebook.com/Oneletrajz.iras
Email: iroda@oneletrajz-iras.net
Önéletrajzírás, kísérőlevél készítés, konzultáció önéletrajz ügyekben.
Gyalus Katalin
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