Упаковка профілю кандидата
на ІТ-позицію 360°
Резюме
Правда

Пишемо тільки правду. За замовчуванням. Навіть не обговорюється.

Рекрутери спілкуються між собою, тож репутація твоє все.


Читабельність

Головне в резюме — зміст інформації, а не яскравий зовнішній вигляд. Зробіть так,
щоб його було легко прочитати. Ідеально — 1-2 сторінки в гугл докс 12-14м кеглем,
шрифт, наприклад Arial.


Приклади

Відкрийте 50 резюме Ваших колег по майбутній посаді та занотуйте собі тезами
оберти, що чіпляють, та все, що Ви забули вказати самостійно. (+див. пункт 1)

 

Структура 

Вся інформація в резюме повинна бути розбита на логічні блоки та подана без зайвої
води.


Коректність

В резюме не повинно бути помилок. Прочитайте текст декілька раз самостійно та
попросіть когось подивитись. Використовуйте онлайн-коректори:
www.ukr-mova.in.ua/perevirka-tekstu

www.grammarly.com


Локація

Укажіть місто, у якому проживаєте та інші міста, якщо готові до переїзду. 

Також вкажіть, якщо готові до віддаленої роботи — це розширить 

можливості.


Досвід 

Якщо ви шукаєте свою першу роботу — замість досвіду напишіть про 

лідерські позиції в університеті, високий середній бал, які практики 

проходили на підприємствах, участь у волонтерській діяльності тощо.


Резюме
Навички

Окремими блоками - “хард” та “софт” скіли, окремо знання мов та додаткові вміння. 


Числа

Все, що можна показати числами найзрозуміліше буде саме в такому форматі. 


Контакти

Номер телефону, месенджери та пошта - все це допоможе зв'язатися з вами
максимально швидко. А також може поставити хрест на Вашій кандидатурі. Створіть
мейл формату ім’я+прізвище@домен_пошти.ком замі сть
sladkayamalishka77@gmail.com. Перевірте як Вас підписали друзі в GetContact та
повидаляйте всі теги типу “Жорик вписка“... Видаляйте весь мотлох з соцмереж. І
погуглити себе не забудьте! ;)


Фото 

Тільки ваше обличчя на 70-85% кадру, бажано на однорідному фоні. 


Супровідний лист

Якщо вакансія дуже приваблива — додайте до резюме лист на 3-4 речення, в якому
пропишіть, чому саме Ви підходите на цю позицію. Це допоможе рекрутеру
персоналізувати ваше резюме й збільшує шанси на те, що його прочитають.


PDF

Зручний формат, в якому при відкритті на іншому пристрої не “злетять” шрифти та
нікуди не “поїде” текст.


Англійська

Визначіть точно свій рівень. Це важливо.

www.cambridgeenglish.org.ru/test-your-english

www.britishcouncil.ru/english/online-test


Соцмережі
Профіль у Linkedin

Якщо ще не маєте профілю — заведіть. Це спосіб для роботодавця дізнатися більше
про вашу професійну діяльність та допоможе Вам у встановлені корисних контактів.




Головне фото

Скоріш за все, рекрутер зверне увагу на те, яке фото стоїть головним у ваших
соцмережах — чи ваша це фотографія, наскільки вона презентабельна та що може
про вас сказати. Не варто зневажати його значенням. 


Наповнення профілю

Важливо, щоб дані, які ви вказували у резюме збігалися с даними в ваших
соцмережах — насамперед це навчальні заклади та колишні місця роботи.


Список друзів

Ваше оточення може сказати про вас більше, ніж ви думаєте. За ким ви стежите, з ким
спілкуєтесь, на яких відомих людей підписані.


Стрічка новин та репости

Чи читаєте ви профільні сторінки? Цікавитись новинами у своїй сфері? Можливо,
навіть відвідуєте тематичні заходи — це все буде плюсом для вас, як для кандидата.
Слід уникати агресивних постів та коментарів - це може показати вас як нестриману та
конфлікту людину.

Як підготуватися до співбесіди?
Уважно прочитайте вакансію. 

Проаналізуйте всі вимоги та оцініть на скільки ваш досвід та вміння збігаються з тим,
що очікує роботодавець? Якщо розумієте, що якісь знання треба “підтягнути” — чесно
скажіть про це та додайте, що готові працювати у цьому напрямку.


Дізнайтесь більше про компанію. 

Перегляньте сайт компанії, намагайтесь зрозуміти її цінності.


Зовнішній вигляд. 

На співбесіду не обов'язково одягатися дуже офіційно, але краще залиште яскраві
сорочки та зухвалий мейк для вечірки.


Віддалене інтерв’ю. 

До співбесіди через додаток для відеозв’язку теж треба готуватись — оберіть тихе
приміщення та переконайтесь, що родичі чи кіт не будуть заважати розмові.


Підготуйтесь до інформації, яку будете розповідати. 

По-перше, вас запросять розповісти про себе: де вчились, колишні місця роботи, чим
ви цікавитесь. Потренуйтесь вдома, з родичами чи друзями.


Спокійно відповідай на питання. 

Якщо вами зацікавились і про вас хочуть дізнатися більше — інтерв'ю може тривати
годину-дві. Треба стійко пережити цей момент та намагатися проявляти кмітливість
навіть там, де, можливо, не знаєш точної правильної відповіді.


Не бійся помилок. 

Деякі питання не мають правильної відповіді — їх задають для того, щоб зрозуміти, як
саме ви мислите. Намагайтесь не нервувати та чітко формулювати думки.

Супровідний лист
Привітайтесь.

 

Напишіть, на яку вакансію претендуєте. Роботодавець може водночас
викладати декілька вакансій і краще нагадати, яка вакансія цікавить саме вас.


Опишіть, чому Ви підходите на цю посаду.


Напишіть коротко про свій досвід, стек технологій... а у випадку його відсутності
розкажіть про пройдені курси та набуті професійні навички. 


Портфоліо. Якщо у вас є хоча б невелике портфоліо з прикладами ваших робот —
обов'язково додайте посилання на нього. 


У кінці листа не забудьте подякувати за приділений час та залиште підпис та
контакти, за якими з вами можуть зв'язатися.

Площадки для пошуку першої роботи в ІТ
1.

 jungo.dev — мабуть, єдина платформа створена спеціально
для трейні та джуніор кандидатів

2.

 Рейтинги компанiй обраного напряму + розділ кар’єра на її
офіційному сайті

3. Джоб-борди, профільні медіа-ресурси та парсери вакансій
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