
klasa III M 

22 kwietnia - środa 

 

 

Temat: Pisma użytkowe - CV 

Ten temat nie wymaga wysyłania pracy domowej. 

 

Skrót CV pochodzi od łacińskich słów curriculum vitae, które w wolnym tłumaczeniu oznaczają „przebieg 

życia”. Często zamiennie używa się skrótu CV lub pełnej nazwy „curriculum vitae” dla oznaczenia tego samego 

dokumentu – życiorysu zawodowego. Najprościej można powiedzieć, że CV to życiorys. 

 

 

 

 

 

Umiejętność poprawnego pisania takich dokumentów, jak CV czy list motywacyjny – gdy istnieje duża 
konkurencja na rynku pracy – uważana jest za jedną z ważniejszych przy poszukiwaniu wymarzonej pracy. 
Najistotniejszą rzeczą, której musisz się nauczyć, jest przekazywanie informacji najważniejszych, a także tych, które 
mogą zainteresować Twojego potencjalnego pracodawcę. 

Wykształcenie oraz doświadczenie w branży to bardzo ważne i cenione atuty, jeśli jednak nie są umiejętnie 
wyeksponowane, Twoja oferta nie będzie już tak atrakcyjna. 

 

 

W Internecie można znaleźć strony, dzięki którym stworzysz skutecznie CV w kilka minut. Wystarczy wybrać 
profesjonalny szablon i wypełnić aktywne sekcje CV. Poniżej podaję link do jednej z takich stron: 

 

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

 

 

 

 

 

 

Twoje CV to pierwszy krok do 
sukcesu! 

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


Przykładowe CV mechanika samochodowego 

Andrzej Murawski 
Mechanik samochodowy  
Numer telefonu ........................... 
Adres e-mail ................................ 
  

Podsumowanie i cele zawodowe 

W 2020 r. uzyskałem kwalifikacje w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych i od prawie 
3 lat pracuję jako mechanik samochodowy w salonie CAREX VIP. Zajmuję się przede 
wszystkim kompleksową diagnostyką usterek w samochodach, samodzielna naprawa 
pojazdów oraz diagnozowaniem usterek. Mogę pochwalić się niemal 100-procentową terminowością. 
W Państwa salonie chciałbym realizować moją pasję związaną z niemieckimi autami. 

Umiejętności specjalistyczne 

• bardzo dobra znajomość zagadnień mechaniki samochodowej 
• umiejętność diagnozowania usterek 
• wykonywanie napraw mechanicznych 
• wykonywanie serwisów okresowych 
• szczególnie dobra znajomość konstrukcji niemieckich samochodów 
• prawo jazdy kat. B (czynne) 

Umiejętności miękkie 

• zespołowość i pozytywne nastawienie do ludzi 
• sumienność, odpowiedzialność i terminowość 
• komunikatywność i zaangażowanie w pracę 

Doświadczenie 

09.2017–obecnie Salon i serwis samochodowy CAREX VIP 

Stanowisko: Mechanik samochodowy 

Obowiązki: 

• kompleksowa diagnostyka usterek w samochodach 
• samodzielna naprawa pojazdów 
• diagnozowanie i wykrywanie usterek 
• wykonywanie przeglądów 
• zamawianie części zamiennych niezbędnych do przeglądów i napraw pojazdów samochodowych 

Dodatkowe obowiązki: 

• współpraca z biurem obsługi klienta w zakresie obsługi zleceń 
• utrzymanie czystości na stanowisku pracy 

Osiągnięcia: 

• niemal 100-procentowa terminowość napraw 



 

Wykształcenie 

Rok ukończenia: 2020 

Uzyskany zawód: Mechanik pojazdów samochodowych 

Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 w Piotrkowie Trybunalskim 

  

Zainteresowania 

Interesuję się motoryzacją (szczególnie niemieckimi samochodami) oraz piłką nożną (gram w amatorskiej 
drużynie). 

                                                                                                                                        Podpis 

                                                                                                               ..................................................... 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez [nazwa firmy] w celu prowadzenia 
rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko 

 

Co jeszcze musisz wiedzieć, pisząc CV mechanika? 

• Przede wszystkim zadbaj o to, aby w CV wpisać poprawne dane osobowe oraz kontaktowe. W CV 
możesz z kolei pominąć stan cywilny, wiek i płeć.  

• Do CV dodaj także informacje dodatkowe, takie jak np. referencje od poprzednich pracodawców. 
Zadbaj też o to, aby Twoje CV zmieściło się na jednej kartce A4. Rekruterzy poświęcają na przejrzenie 
życiorysu zaledwie kilka sekund, więc wszystkie najważniejsze informacje od razu muszą rzucać się w oczy. 

• Swoje CV powinieneś zakończyć klauzulą ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych. Zadbaj też 
o profesjonalne zdjęcie do CV. Najlepiej wykonać je u zawodowego fotografa — „selfie” z imprezy to 
bardzo zły pomysł.  

• CV wygeneruj i wyślij w formacie PDF. Dzięki temu będziesz miał pewność, że dokument wyświetli 
się u pracodawcy poprawnie i nikt nie wprowadzi w nim niepożądanych zmian. Warto jednak dodatkowo 
wysłać także wersję CV w Word. 

•  Przyłóż się także do maila z CV. Możesz spróbować się wyróżnić już w jego tytule, wpisując np. 
„Andrzej Murawski, doświadczony mechanik samochodowy”.  

 

PAMIĘTAJ! 

 

 

 

Informacje zawarte w Twoim życiorysie 
zawodowym na pewno będą weryfikowane na 
rozmowie kwalifikacyjnej, więc pisz prawdę. 

 

https://www.livecareer.pl/cv/dane-osobowe-cv
https://www.livecareer.pl/cv/stan-cywilny-cv
https://www.livecareer.pl/cv/stan-cywilny-cv
https://www.livecareer.pl/cv/cv-informacje-dodatkowe
https://www.livecareer.pl/cv/referencje-cv
https://www.livecareer.pl/cv/cv-ile-stron
https://www.livecareer.pl/cv/klauzula-cv
https://www.livecareer.pl/cv/zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych-cv
https://www.livecareer.pl/cv/zdjecie-do-cv
https://www.livecareer.pl/cv/w-jakim-formacie-wyslac-cv
https://www.livecareer.pl/cv/szablon-cv-word-doc
https://www.livecareer.pl/cv/mail-z-cv

	Co jeszcze musisz wiedzieć, pisząc CV mechanika?
	PAMIĘTAJ!


