Europass profiilin tekeminen ja CV:n luominen
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EUROPASS CV
Voit:
Päivittää vanhan CV:n
Luoda uuden CV:n
Näin pääset alkuun:
Siirry sivulle https://europa.eu/europass/

Hyväksy evästeet

Valitse kieli

Rekisteröidy järjestelmään.
Klikkaa
rekisteröityäksesi
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Klikkaa Create an account vaihtoehtoa

Kirjoita vaaditut tiedot

Kirjoita kuvassa näkyvä koodi

Klikkaa valintaruutua:
hyväksy yksityisyysasetukset

Tallenna tiedot ja luo tunnus:
klikkaa Create an account painiketta
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Siirry sähköpostiisi ja etsi sieltä järjestelmän lähettämä viesti. Viestin saapumiseen saattaa
mennä jopa yli tunti.
Klikkaa saapuneessa viestissä olevaa linkkiä.

Luo salasana.

Anna valitsemasi salasana
kahteen kertaan (huomioi ohjeet)

Tallenna salasana klikkaamalla
Submit-painiketta

4 (12)

Klikkaa Proceed-painiketta, kun
olet saanut tallennettua salasanan

Valitse kieli uudelleen

Klikkaa tehdäksesi CV
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Järjestelmä pyytää sinua tekemään ensin Europass-profiilin.
Klikkaa luodaksesi
Europass-profiili

Lue ohjeet ja luo profiili järjestelmään.
Klikkaa luodaksesi
Europass-profiili

Lisää pyydetyt tiedot

Klikkaa lopuksi
Next-painiketta
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Lisää työkokemuksesi.

Kirjoita työtehtävä, esim. Waiter/Waitress,
Construction worker, Salesperson…
Kirjoita työnantajan (yrityksen) nimi
Kirjoita työnantajan (yrityksen)
sijaintikaupunki ja maa
Kirjoita, mistä mihin olit töissä. Mikäli
työsuhde jatkuu edelleen, kirjoita
aloituspäivämäärä ja valitse Ongoing
Lyhyt kuvaus työn sisällöstä, mikäli se ei
selviä työtehtävän nimestä
Lisää seuraava työkokemus klikkaamalla
+Add new work experience. Muussa
tapauksessa klikkaa Next-painiketta

Lisää koulutuksesi.
Aloita kirjoittamalla tutkinnon tai
koulutuksen nimi, esim. Vocational
Qualification in Tourism industry
Kirjoita oppilaitoksen nimi. HUOM! Omnia
on englanniksi Omnia, the Joint Authority
of Education in Espoo Region
Kirjoita oppilaitoksen osoite
Kirjoita oppilaitoksen nettisivujen osoite
Kirjoita, mistä mihin koulutus kesti. Mikäli
koulutus jatkuu edelleen, kirjoita
aloituspäivämäärä ja valitse Ongoing
Lisää seuraava koulutus klikkaamalla +Add
new education and training
experience. Muussa tapauksessa klikkaa
Next-painiketta
.
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Lisää kielitaitosi ja tietotekninen osaamisesi.

Lisää äidinkielesi

Lisää ensimmäinen osaamasi
vieras kieli

Arvioi osaamisesi viidestä näkökulmasta
käyttäen alasvetovalikoista (saat
vaihtoehdot näkyviin klikkaamalla
ruudun oikeassa laidassa olevaa nuolta)
löytyviä ohjeita. Osaaminen arvioidaan
asteikolla A1-C2 valitsemalla listasta
oikea vaihtoehto

Lisää mahdollinen seuraava kieli
klikkaamalla + Add another language
-painiketta

Lisää osaamisalueita joko raahaamalla
oikealla olevista vaihtoehdoista
vasemmalle tai kirjoittamalla
hakukenttään englanninkielinen
hakusana (esim. Microsoft, Adobe jne.).
Valitse avautuvasta valikosta haluamasi
osaamisalue ja klikkaa Add-painiketta.
Toista niin monta kertaa, että saat
lisättyä kaikki oleelliset osaamisalueet
Halutessasi ryhmittele valitsemiasi
osaamisalueita. Klikkaa Group your
skills -vaihtoehtoa ja anna ryhmälle
sopiva nimi.
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Tallenna tiedot ja luo profiilisi.

Tallenna tiedot klikkaamalla
Create-painiketta

Lisää kuva profiiliin.
Lisää oma kuvasi Edittoiminnon avulla

Valitse valmiiksi tallennettu
kuva joko omalta koneeltasi
(My device) tai järjestelmän
hyväksymästä pilvipalvelusta
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Määrittele kuvasta profiilissa näkyvä osa.

Voit muokata kuvasta oikean
kohdan näkyväksi CV:ssä
käyttämällä sinisessä kehyksessä
näkyviä vetolaatikoita (kulmissa ja
jokaisen reunan keskellä)

Tallenna kuva klikkaamalla Savepainiketta

Luo CV profiilistasi.

Luo CV klikkaamalla
Create your CV now

Käytä luomaasi profiilia CV:n pohjana.
Valitse Start from your
profile
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Määrittele, mitkä osat profiilista otat mukaan CV:hen.

Valitse joko koko profiili
tai osa kerrallaan

Jatka klikkaamalla Next-painiketta

Valitse haluatko muokata tietojasi.
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Valitse CV:n esitysmuoto (template).

Valitse annetuista vaihtoehdoista itsellesi
mieluisin CV:n esitysmuoto

Valitse Europass-logo näkyviin kaikilla
sivuilla tai vain ensimmäisellä sivulla.
Logon on oltava näkyvissä vähintään
ensimmäisellä sivulla

Mikäli CV:si on yli yksisivuinen, lisää
sivunumerot näkyviin

Klikkaa sivun alalaidassa olevaa Next-painiketta.

Anna CV:llesi nimi ja valitse sille oikea tallennusmuoto ja -paikka.

Anna CV:lle nimeksi oma nimesi
ja CV (esim. Mika Heino CV)
Tallenna CV PDF-muodossa
Tallenna CV Europass valikkoon
(Save in my Europass
Library), jossa se on
muokattavissa jatkossa
Lataa CV (Download), ja tallenna
se omalle koneellesi tai
pilvipalveluun ja lähetä se
sähköpostin liitteenä
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Kun olet tallentanut ja ladannut CV:n, voit sulkea muokkausohjelman klikkaamalla sivun
alalaidassa olevaa Finish-painiketta.

Tämän jälkeen siirryt takaisin Europassin omien sivujesi aloitusnäkymään.

My Library -valinta avaa
aiemmin tekemäsi CV:t

Me-valikosta voit
kirjautua ulos

Kirjaudu ulos järjestelmästä ja lähetä luomasi CV sähköpostilla kansainvälisiin palveluihin
hakemuksesi liitteenä.

