Jak napisać CV 
CV- znaczy życiorys 
W rubrykach ogłoszeniowych pod hasłem pracy pojawiają się dwie literki: CV. Znaczą tyle, co curriculum vitae, czyli życiorys. 
Życiorys musi być estetyczny i przejrzysty, napisany na komputerze lub maszynie, na papierze formatu A4. CV nie powinno być dłuższe niż dwie strony, stąd inna nazwa: resume, czyli skrót. Najbardziej popularne jest resume chronologiczne. Fakty przedstawione są w porządku chronologicznym, w odwrotnym porządku. Na pierwszym miejscu wymienimy stanowisko zajmowane ostatnio (lub obecnie). Potencjalny pracodawca szybko znajdzie istotne dla niego informacje. Ważną częścią życiorysu chronologicznego są daty. Nie wolno o nich zapomnieć referując przebieg edukacji i dotychczasowej kariery. Wystarczy podać lata. Miesiące uwzględniamy w przypadku wymieniania wydarzeń trwających krócej niż rok. 
Absolwenci szkół wyższych powinni, podając przebieg wykształcenia, odnotować tytuł pracy magisterskiej i nazwisko promotora.
Zdolności, których nie uwzględniliśmy w opisie przebiegu edukacji i zatrudnienia, przedstawiamy pod wspólnym tytułem "umiejętności". Przy pojęciach ogólnych (np.obsługa komputera) warto sprecyzować sfery, po których poruszamy się bez trudu. Ważne jest również, by skupić się na tych umiejętnościach, które będą przydatne w przyszłej pracy. W CV można, choć nie trzeba, określić swoje zainteresowania. Niektóre mogą jednak zmniejszyć szansę na zatrudnienie.
Błędem niedopuszczalnym jest pominięcie informacji o naszym wieku i sytuacji rodzinnej. Jeśli mamy dzieci, podajmy ich wiek. 
Przykładowy życiorys:
Jan Kowalski
ul. Niesporna 1/5
97-300 Piotrków Trybunalski
tel. (011) 441 23 45
e-mail: j_kowalski@poczta.pl

Cel zawodowy: 
Praca na stanowisku przedstawiciela handlowego 

Wykształcenie:
1978-1983 –Uniwersytet Łódzki , Wydział Filologii Klasycznej , magister filologii  
                     klasycznej
1974-1978 –Liceum Ogólnokształcące nr V w Piotrkowie Trybunalskim ,klasa o 
                     profilu  ogólnym

Doświadczenie zawodowe:
2004-2000-Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim-główny specjalista 
                   w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami . Do moich kompetencji należy
                   sporządzanie projektów decyzji pozostających we właściwości urzędu .
1984-2000-Bank Bezpieczny w Piotrkowie Trybunalskim –referent ds. kredytów.
                  Do moich obowiązków należało analizowanie wniosków kredytowych i
                  przedkładanie ich do akceptacji przełożonym .
Znajomość języków obcych:
          -angielski – biegły w mowie i piśmie
          -łacina –dobry w mowie i piśmie         
   
Umiejętności:
– obsługa komputera –Windows , pakiet Office , Internet
– prawo jazdy kategorii B
– umiejętność pracy zespołowej
– pracowitość , sumienność

Dane personalne:
Data urodzenia: 11.04.1787
Stan cywilny: kawaler

Zainteresowania:
– motoryzacja, muzyka


