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1.1 – Pisanie CV

Części CV:

Dane osobowe (imię i nazwisko)

Dane kontaktowe (adres, telefon, e-mail)

Podsumowanie zawodowe

Doświadczenie zawodowe

Umiejętności twarde i miękkie

Wykształcenie

Klauzula ze zgodą na przetwarzanie

danych osobowych w CV

Dodatkowe informacje: kursy, szkolenia i

certyfikaty, referencje, zainteresowania i

pasje

Przykłady zdań do podsumowania zawodowego:

Jestem absolwentką/absolwentem (czego?) …

… zarządzania i marketingu / finansów i bankowości / architektury / geografii / turystyki /

księgowości / administracji …

… na Uniwersytecie w (gdzie?) …

… Kijowie / Wilnie / Mińsku…

Od (ilu?) …

… 5 (pięciu) / 10 (dziesięciu) / 15 (piętnastu) lat 

… zajmuję się (czym?)…

...prowadzeniem mediów społecznościowych / doradzaniem klientom indywidualnym w

sprawie ich decyzji finansowych / projektowaniem budynków mieszkalnych / organizowaniem

wyjazdów służbowych / prowadzeniem ksiąg rachunkowych…

W zeszłym roku …

… zwiększyłam/zwiększyłem sprzedaż firmy o 30% dzięki moim działaniom / mój klient zarobił o

50 % więcej w porównaniu do roku poprzedniego dzięki współpracy ze mną /

zaprojektowałam/zaprojektowałem przestrzeń komercyjną w centrum dużego miasta /

zorganizowałem wyjazd służbowy na konferencję dla 300 osób z firmy /

zoptymalizowałam/zoptymalizowałem koszty bardzo dużej spółki….

https://cv.pracuj.pl/

https://interviewme.pl/kreator-cv

https://cvdopracy.pl/kreator-cv

Przykłady przydatnych linków do stron www, na których można tworzyć

własne CV:

https://www.livecareer.pl/kreator-cv

https://www.cv.pl/kreator-cv

https://cv.pracuj.pl/
https://interviewme.pl/kreator-cv
https://cvdopracy.pl/kreator-cv
https://www.livecareer.pl/kreator-cv
https://www.cv.pl/kreator-cv
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Pani Anna Kowalska była zatrudniona w firmie Stone sp. z o.o. od maja 2020 roku do

czerwca 2022 roku na stanowisku Starszy Specjalista ds. Logistyki na podstawie umowy o

pracę na czas określony. 

Do Jej głównych obowiązków należały:

Przykład referencji do CV:

Organizowanie dostaw towarów z Chin.

Zarządzanie transportem produktów pomiędzy poszczególnymi

magazynami w Europie.

Wsparcie młodszych specjalistów w ich pracy.

Rozwiązywanie problemów związanych z transportem.

Optymalizacja sieci magazynów i przystosowanie ich do wymagań

odbiorców.

Pani Anna Kowalska wyróżniała się przede wszystkim świetnymi zdolnościami

organizacyjnymi oraz umiejętnościami komunikacyjnymi. Doskonale zna zagadnienia

dystrybucji i logistyki, a także negocjacji terminów dostaw przy napiętym przedświątecznym

grafiku. 

Za Jej największy sukces uważam zorganizowanie potrójnej liczby dostaw w jednym

tygodniu przed okresem Świąt Bożego Narodzenia i żadna z dostaw nie miała opóźnień, co

było niesamowitym sukcesem, którego jeszcze nikt inny w firmie nie osiągnął.

Jestem przekonana, że Pani Anna Kowalska doskonale sprawdzi się na stanowiskach

związanych z logistyką i dystrybucją, tak jak sprawdziła się w naszej firmie i będzie bardzo

dobrym oraz sumiennym pracownikiem.

Z poważaniem

Barbara Wójcik

Dyrektor działu Logistyki

Stone sp. z o.o.

Tel.: 123 456 789

E-mail: bwojcik@stone.pl

mailto:bwojcik@stone.pl

