 ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ РЕЗЮМЕ

Резюме - це документ, у якому претендент повідомляє стислі відомості про освіту, трудову діяльність, професійний досвід і досягнення тощо. На відміну від автобіографії та характеристики, резюме зорієнтоване не на всебічний опис особи, а передусім на переконання роботодавця у наявності у претендента вмінь, навичок, досвіду, необхідних для успішного виконання певної роботи.
 Для чого потрібне резюме?
Резюме - один з найефективніших інструментів пошуку роботи. Як правило, на перегляд резюме витрачається не більше однієї хвилини, тому дуже важливо одразу ж привернути увагу роботодавця, зацікавити його і спонукати призначити Вам інтерв'ю. Під час написання резюме важливо пам'ятати, що воно стане Вашою візитною карткою і повинно виділяти Вас зі всього загалу людей, які шукають роботу.
Документ стає конкурентоспроможним завдяки своєму вигляду і змісту.
 Структура резюме:
прізвище, ім'я, по батькові;
	адреса;
	телефон;
	адреса електронної пошти;
	характеристика;
	кваліфікація (коротко вказати найважливішу для потенційного роботодавця інформацію про Ваші професійні навички, сильні сторони і досягнення);
	професійний досвід;
	освіта;
	особисті інтереси;
	додаткова інформація (володіння іноземними мовами, комп'ютерними програмами).
 Правила оформлення резюме
Резюме повинно мати яскраво виражену структуру і просту мову викладу.
Роботодавець має витратити мінімум часу на перегляд Вашого резюме і ухвалення рішення по ньому. Резюме має акцентувати увагу на Ваших ключових здібностях, досягненнях та досвіді.
 Резюме повинно бути:

правильно оформлене (у роботодавця, не повинна розсіюватися увага, необхідно поєднувати акуратні пробіли, рівні поля та не нехтувати абзацами);
коротким (оптимальний обсяг - одна сторінка, зупиняйтеся детально на Вашому досвіді, обов'язково висловлюйте думки грамотно та уникайте другорядних деталей);
продуманим (його зміст повинен повністю відповідати вимогам вакансії, на яку Ви претендуєте);
доказовим (покажіть реальний результат Вашої діяльності);
точним (остерігайтеся загальних фраз і зайвих визначень);
акуратним (вказуючи на свій позитивний досвід, намагайтеся не перебільшувати).
зовнішньо привабливим (використовуйте якісний папір білого кольору, шрифт має легко читатися);
простим (не захоплюйтеся графічними малюнками, рамками та іншим, не ускладнюйте текст абревіатурами, які можуть бути невідомі роботодавцю, повністю пишіть назви шкіл, університетів і міст);
коректним (використовуйте короткі фрази і не захоплюйтеся довгими словосполученнями;
граматично бездоганним (не довіряйте комп'ютерному редактору, обов'язково перечитайте текст після написання та переконайтеся у відсутності помилок);
читабельним (пам'ятайте, що нерозбірливе резюме найчастіше залишається непрочитаним);
офіційним (не перевантажуйте його: відомостями про родичів, вашу вагу, зріст, здоров'я, тощо).

