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НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА 

ПРАКТИКАНТСТВО И 

ВРАБОТУВАЊЕ   



 
Портфолио за вработување 

Пишување на CV 
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 Спдржина 
 

 

 Како до слободно работно место 

 Стекнување способности за пишување на CV  

 Препораки за добро CV 

  Mотивационо писмо – содржина и препораки 

 

 



Какп дп слпбпднп рабптнп 
местп 
   Информации за потенцијалните работодавачи: 

 Традиционални методи (огласи за работа, посета на 

агенции за вработување) 

 Нетрадиционални методи (користење на мрежа на 

пријатели, саеми за кариера, интернет, претплата на 

стручни списанија) 

  Информативни интервјуа (нов концепт) 

 



Ппртфплип за врабптуваое 
    Содржи: 

 Кратка биографија – CV 

 Мотивационо писмо 

 Листа на публикации 

 Препораки 

 Сертификати 

 Истражувања 

 Се друго поврзано со барањето на работа 



Значеое на ппртфплиптп за 
врабптуваое: 

 Нуди организирани информации  

 Претставува вреден извор на информации за 

потенцијалниот работодавач 

 Претставува почетна точка во напорите да се 

претстават целите и плановите за кариера 

 Добар показател за напредокот на поединецот 



  Квиз 
Колку време му е вообичаено потребно на еден 

работодавец за да го прегледа CV –то на лицето  

кое аплицира за определена работа? 

 

 

 

 

Одговор:??? 

 



Што е CV (кратка 
бипграфија)? 

  

   Организирано резиме на вашите лични податоци, 

образование, вештини  и искуство насочено кон  

специфична позиција или компанија. 

     

  



Елементи на CV 

 Лични информации 

 Образование 

 Обуки 

 Професионално искуство 

 Вештини и достигнувања 

 Препораки 



Типпви на CV 
 

 Хронолошко CV 

 Функционално CV 

 Мешовит тип на CV 

 



Преппраки за дпбрп CV 
 Одделете време за подготовка на CV 

 Бидете концизни (до две страни) 

 Без грешки во документот 

 Без фотографии и визит карта (доколку не е 

побарано) 

 Посебно внимание на лични и професионални цели 

 Листа на вештини соодветни на работното место 

 Внимавајте како го испраќате вашето CV 



Алатка за кариера 
 Регистрација на порталот 
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 Креирање на профил 

 Автоматско генерирање на CV и мотивационо 

писмо 

 Пребарување и аплицирање на огласи за работа 

или пракса 
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Благпдариме на вниманиетп! 
 

 

 

 

 

Моја Кариера 
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Ул. “Орце Николов” бр.63, Скопје 

Тел. 3222-991 
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