
Pisanie CV 
Po niemiecku



Czy CV po niemiecku i 
niemieckie CV to to samo? 



Nie, to są dwie różne rzeczy!
• CV po niemiecku i niemieckie CV (Lebenslauf) to dwie zupełnie różne rzeczy! 

CV po niemiecku można nazwać polskie CV przetłumaczone na niemiecki. 
Takie CV ma polski układ treści i sekcji, a jedynie język dokumentu jest 
zmieniony.


• Polskie CV przetłumaczone na niemiecki pracodawca może odrzucić ze 
względów formalnych!



Wygląd CV



Wygląd CV po niemiecku
Niemieccy pracodawcy wyznają zasadę KISS (Keep It Short & Simple).


Co to oznacza? 
Im mniej zbędnych szczegółów będzie zawierało Twoje CV, tym lepiej. 
Dodatkowo, niemieckie CV powinno być proste. Unikaj zbyt dużej ilości 
pogrubień i kursywy. Użyj czcionki o wielkości co najmniej 11.



Przykład CV



Wzór danych osobowych 



Wzór danych osobowych 

Jeśli wpiszesz te informacje, Twoje CV 
po niemiecku będzie wyglądało 
wiarygodnie dla pracodawcy. Dzięki 
temu, zwiększasz swoje szanse na 
zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną.



Jaka jest struktura niemieckiego 
CV?



Struktura CV

• Dane osobowe


• Edukacja


• Doświadczenie


• Umiejętności


• Inne aktywności


• Miejsce, data i podpis


Niemieckie CV powinno mieć 
uporządkowaną strukturę. Niemcy 
przykładają ogromną uwagę do 
porządku! Warto zastosować 
podaną strukturę, by nie 
denerwować Niemca. 




Czy warto dodać zdjęcie do CV?



Zdjęcie w CV

Niemeccy pracodawcy i 
rekruterzy są przyzwyczajeni 
do zdjęć w CV. Co więcej, często 
na podstawie zdjęć oceniają Twój 
profesjonalizm! Od dołączenia 
dobrze wykonanego zdjęcia, 
może zależeć czy dostaniesz 
pracę.



Nagłówek w CV



Nagłówek w CV

Na górze niemieckiego CV należy umieścić nagłówek Lebenslauf. Inaczej niż w 
życiorysie po polsku lub po angielsku, nie powinno się używać łacińskiego 
nagłówka Curriculum Vitae. Poza tym CV po niemiecku powinno być schludne i 
krótkie, dlatego nagłówek CV musi być dobrze sformatowany. Najlepiej 
wyrównaj go do lewej, lub wyśrodkuj.


  


Tuż pod nagłówkiem Lebenslauf powinno znaleźć się Twoje imię i nazwisko. Ten 
schemat powtarza wiele niemieckich CV, więc dla rekrutera będzie to znak, że 
orientujesz się zwyczajach rekrutacyjnych jego kraju.



Przydatne słownictwo do CV
Słownictwo zostało podzielone na 3. sekcje:


• Przydatne zwroty 


• Przydatne słówka


• Nazwy sekcji CV 



Zwroty do CV



Arbeitserfahrung bei… - Doświadczenie zawodowe w…


Praktikum bei… - Praktyka w…


Ehrenamtliche Tätigkeit bei... - Wolontariat w...


gute Computer-Kenntnisse - Biegłość w obsłudze komputera


Führerschein Klasse... - Führerschein Klasse...


Studieren an… – Studiować na…


Arbeiten als… – Pracować jako…


Interessiert an… – Zainteresowany…


Grundkenntnisse… – Podstawowa znajomość…


Kenntnis… – Znajomość…



Słówka do CV



Interessen - Zainteresowania


Besondere Kenntnisse  - Wiedza specjalna


Ausbildung - Edukacja


Berufserfahrung - Doświadczenie zawodowe


Profil - Profil


der Beruf – Zawód


Anlagen – Załączniki


das Berufskarriereziel – Cel kariery zawodowej



Nazwy sekcji CV



Persönliche Daten - Dane osobowe 


 Schulische Ausbildung lub Schulbildung  - Wykształcenie 


Arbeitserfahrung lub Berufliche Erfahrungen - Doświadczenie zawodowe 


Ausbildungen und erworbeneFertigkeiten / Zusätzliche Fertigkeiten  - Dodatkowe 
umiejętności i szkolenia 


Sprachkenntnisse - Znajomość języków obcych 


Referenzen - Referencje  



Klauzula o ochronie danych 
osobowych w CV po niemiecku 



Ich bin einverstanden, dass meine in diesem 
Arbeitsangebot enthaltenen personalen Daten durch 
(die xyz Firma) für die Rekrutierungszwecke 
verwendet werden.

 Po wprowadzeniu przepisów RODO każdy europejski kraj wymaga teraz 
zapisu o ochronie danych w życiorysie zawodowym.



Dziękuje za uwagę
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