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Iščete službo in ste zasledili oglas za delovno mesto, ki se vam zdi idealno za vas? Kaj storiti, 

kako pripraviti življenjepis, da boste očarali delodajalca do te mere, da vas bo povabil na 

razgovor? 

 

ŽIVLJENJEPIS 

Vaš življenjepis naj vsebuje podatke, ki bodo delodajalcu povedali, kakšna je vaša izobrazba, 

kakšne delovne izkušnje imate, podatke, ki ga bodo prepričali, da vas uvrsti v naslednji krog 

selekcije. Vsekakor naj življenjepis vsebuje vaše osebne in kontaktne podatke, podatke o 

pridobljenih delovnih izkušnjah, o formalni izobrazbi, pa tudi o ostalih formalnih in 

neformalnih izobraževanjih, ki ste se jih udeležili. Dodate lahko tudi morebitne nagrade in 

priznanja, ki ste jih prejeli ter hobije, osebnostne lastnosti in priporočila. Ne pozabite tudi na 

datum nastanka življenjepisa. Nikar pa ne pretiravajte z informacijami. Zapišite tiste, ki so za 

delovno mesto, na katerega se prijavljate relevantne, vse informacije pa skušajte kronološko 

urediti tako, da bo najprej vidna najbolj aktualna informacija ali pa tista, ki se vam zdi najbolj 

pomembna za to delovno mesto. Pri tem si informacij nikar ne izmišljujte ampak navajajte 

samo resnične, saj se izmišljevanje npr. delovnih izkušenj nikakor ne bo dobro končalo. 

Kadrovik, ki bo pregledoval vaš življenjepis, lahko preveri resničnost vaših zapisanih 

podatkov, prav tako pa vas lahko o teh delovnih izkušnjah povpraša kasneje v procesu 

zaposlovanja, na zaposlitvenem razgovoru oziroma intervjuju.  

Vaš življenjepis naj bo urejen, pregleden, jasno napisan in seveda slovnično pravilen. 

Postavljanju ločil, ustreznim izrazom in morebitnim tipkarskim napakam se skušajte čim bolj 

izogniti. Ko imate življenjepis napisan, ga preglejte, dajte ga prebrati nekomu, ki mu zaupate. 

S tem lahko pridobite informacijo o tem, da je življenjepis zapisan jasno in razumljivo, hkrati 

pa vas lahko ta oseba opozori na morebitne napake, ki se v njem pojavljajo. 

Oblika življenjepisa je prepuščena vaši lastni izbiri. Skušajte ga pripraviti tako, da bo 

privlačen že na prvi pogled, hkrati pa dovolj informativen, da ne bo treba iskati informacij na 

treh različnih koncih življenjepisa. Vsebuje lahko barve ter slikovni material in s tem tudi 



vašo osebno noto. Seveda pa v vsem skupaj ne pretiravajte – še vedno je glavno vodilo to, da 

je življenjepis urejen in pregleden.  

 

MOTIVACIJSKO PISMO 

Ko imate življenjepis napisan in pripravljen za oddajo bodočemu delodajalcu je smiselno 

razmisliti še o tem, ali dodati spremno oziroma motivacijsko pismo. Če se odločite, da boste 

skušali delodajalca prepričati tudi z motivacijskim pismom, si preberite nekaj nasvetov za 

pisanje tega pisma. 

Motivacijsko pismo predstavlja vašo priložnost pritegniti delodajalca in ga prepričati, da si o 

vas želi izvedeti še več. V njem pa nikar ne navajajte še enkrat informacij, ki ste jih zapisali v 

življenjepisu. Motivacijsko pismo dopolnjuje, kar ste zapisali v življenjepisu in naj bo kratko 

ter jedrnato. Napisano naj bo na največ eni strani (še raje na manj) in naj bo prilagojeno 

delovnemu mestu in podjetju, v katerega se prijavljate. 

V njem vsekakor navedite, na katero delovno mesto se prijavljate in pojasnite, zakaj si želite 

delati v tem podjetju ter kaj je vaša dodana vrednost, zakaj naj zaposlijo ravno vas. Skušajte 

poudariti vaše najpomembnejše lastnosti, ki bi lahko pripomogle tudi k večjemu uspehu 

podjetja ter jih podprite s konkretnimi dokazi. Delodajalcu predstavite, kaj mu lahko ponudite 

in kako lahko s svojimi znanji in kompetencami pripomorete k izboljšanju podjetja. 

Pri pisanju motivacijskega pisma imejte v mislih, da bo to najbrž prva stvar, ki jo bo kadrovik 

prebral, še preden bo pogledal vaš življenjepis. Zato se v njem predstavite na najboljši možni 

način in s tem prepričajte delodajalca, da se splača pogledati tudi vaš življenjepis. 

 

POVABLJEN SEM BIL NA RAZGOVOR ZA SLUŽBO, KAJ PA SEDAJ? 

Pripravite se na razgovor! Razmislite, kaj so vaša močna področja, kje bi se še lahko 

izboljšali; kaj je vaša dodana vrednost, zakaj naj delodajalec zaposli ravno vas. Vsekakor pa 

že pred samo prijavo na razpis razmislite, kaj si zares želite, kakšni so vaši zaposlitveni cilji. 

Ko se pripravljate na zaposlitveni intervju nikar ne pozabite pobrskati tudi za informacijami o 

podjetju, v katerega ste se prijavili. Zelo verjetno je namreč, da vas bo kadrovik povprašal, kaj 



veste o njihovem podjetju, ali zakaj si želite delati ravno pri njih. Zato je smiselno, da 

pobrskate po njihovi spletni strani, da dobite glavne informacije o podjetju, o njihovih 

storitvah in o zaposlenih. Na samem intervjuju pa pokažite iskreno zanimanje za delo ter za 

podjetje. Če boste namreč delovali nezainteresirano, se vam lahko zgodi, da bo prednost pred 

vami dobil kandidat s podobnimi izkušnjami in referencami, le da bo za razliko od vas za delo 

tudi vidno zainteresiran. 

Kako se še pripraviti na zaposlitveni intervju? 

Še enkrat preglejte, kaj ste zapisali v življenjepisu, ki ste ga posredovali podjetju. Razmislite, 

ali ste od takrat pridobili kakšno pomembno novo izkušnjo ali pa ste osvojili kakšno novo 

znanje, ki bi vam na tem delovnem mestu prišla prav. Razmislite, kje vse se kažejo vaše 

lastnosti, v kakšnih dejanskih situacijah ste se izkazali kot komunikativni, kot vestni, 

organizirani. Ni namreč hujšega, kot če ste v življenjepisu zapisali, da ste komunikativni, 

potem pa so vaši odgovori na kadrovikova vprašanja podobni enozložnim odgovorom tipa da-

ne. Sedaj imate priložnost, da se izkažete, da bodočemu delodajalcu prodate svoja znanja in 

izkušnje in s tem dobite tudi zaposlitev. Pri tem pa bodite seveda iskreni. Če boste skušali 

prikrivati informacije, se lahko kaj hitro zapletete v mrežo laži in vaš sogovornik lahko s 

preprostimi vprašanji odkrije, da nekaj prikrivate ali pa, da ste mu podali napačne informacije. 

Če ste v življenjepisu zapisali, da obvladate nemško, potem se vam lahko zgodi, da vas bodo 

začeli spraševati v nemščini. In če je vaše znanje nemščine zares osnovno, bi lahko bilo to 

zelo nerodno, ko že pri prvem vprašanju ne bi vedeli, kaj vas sprašujejo, ali ne? 

Na sam razgovor pridite primerno oblečeni in urejeni – če delovno mesto tega ne zahteva, 

vam ni treba biti v kostimu ali obleki, če pa je to standardna oprava za nekoga na takšnem 

delovnem mestu, pa bo nekoliko nerodno, če se boste tam pojavili v kavbojkah in volnenem 

puloverju, ali pa, še huje, v kratkih hlačah. 

 

KAJ LAHKO PRIČAKUJEM NA ZAPOSLITVENEM INTERVJUJU? 

Na samem razgovoru lahko zagotovo pričakujete več ljudi, ki vas bodo spraševali različna 

vprašanja – vsak iz svojega področja. Pričakujete lahko osnovna vprašanja o vaši izobrazbi, o 

delovnih izkušnjah, znanjih in kompetencah, ki jih imate. Prav tako lahko pričakujete kakšno 

vprašanje o vrednotah in o motivaciji, o osebnostnih lastnostih, tudi o tem, kje se vidite čez 



nekaj let, pa seveda kakšno vprašanje iz vašega strokovnega področja oziroma iz področja 

dela, na katerega ste se prijavili. Nikar se ne ustrašite vprašanj. Nanje odgovarjajte iskreno in 

pošteno, poskušajte čim bolje argumentirati vse kar poveste. Podkrepite svoje trditve s 

primeri, seveda pa naj bodo ti primeri ustrezni, če se le da iz delovnega okolja, ne iz vašega 

zasebnega potovanja ali iz zabave prejšnji vikend. 


