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bir Europass CV

yükleyin

Kullanıcılarınızın mevcut bir
Europass CV ile profil
olusturmalarına izin verir. Bir
Europass CV yüklendiğinde,
ortak alanlar, eşleşen kişisel
veriyle otomatik olarak
doldurulmaktadır.

CV’yi Europass formatında

dışa aktarın

IT sisteminize hali hazırda
girilmiş olan kişisel bilgileri
kullanıcıların dışa aktarmasına
izin verir. Bu özellik, ağ
hizmetlerimizi kullanarak,
kullanıcıların platformunuz
üzerinden Europass CV
üretmesini mümkün kılar.
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Sisteminizi Europass ile entegre
etmenin herhangi bir maliyeti
yoktur. Seçeneklerimiz yaygın
olarak kullanılan,açık standartlardır.
Birlikte işlerlik seçeneklerimiz
hakkında detaylı teknik bilgiyi ilgili
internet sitemizde bulabilirsiniz.

Iletisim

Europass’la
Bağlanın

Europass
Nedir

?

Europass
Çevrimiçi Editörü
Nedir

Avrupa vatandaşlarının hareketliliğini
desteklemek için Avrupa Komisyonu
tarafından geliştirilmiş belgeler
portfolyosudur.

Çevrimiçi editör nihai kullanıcıların
CV’lerini çevrimiçi olarak üretme ve
güncellemelerine olanak tanır.
Nihai kullanıcıların CV’lerini
bilgisayarlarına indirmesine, e-posta
ile göndermesine ya da Buluta
kaydetmesine olanak tanır.

Cedefop tarafından yönetilen
Europass internet sitesi 2005 yılında
açılmış ve 100 milyondan fazla
ziyaret edilmiştir.

27 dilde mevcuttur.

Ön yazı çevrimiçi olarak üretilebilir ve
CV ile indirilebilir.

Öğrencilerin, çalışanların ve iş
arayanların, iş ve eğitim fırsatlarına
başvururken, beceri ve yeterliliklerini
etkili ve tutarlı bir şekilde
sunmalarına yardımcı olur.

Bir CV veritabanı yürüten ya da
nihai kullanıcının bir profil veya
başvuru formu doldurduğu bir
IT sistemi kullanan kuruluşlar
Europass’la birlikte hareket etmek
için olası adaylardır:
kamu istihdam birimleri;
iş portalları;
IK hizmet sağlayıcıları;
kariyer rehberlik merkezleri.

Diplomaların, sertifikaların vb.
kopyaları, elektronik portfolyo
oluştururken CV’ye eklenebilir.

?

Avrupa Komisyonu tarafından
önerilen özgeçmiş şablonudur.

w

?

istihdam ofisleri;

Hem bilgisayar hem de tabletlerle
uyumlu, sezgisel ve kullanıcı dostu
bir arayüzü vardır.

milyon ziyaret

Europass CV
Nedir

?

Kimler
Europass’la
birlikteişler olabilir

2014 yılında 13 milyon, açıldığından
beri toplam 48 milyon CV üretilmiştir.
https://europass.cedefop.europa.eu/editors
Her yıl tamamlanan Europass CV sayısı,
2005-14 (milyon)

Nihai kullanıcılarınız için katma
değer sağlar, farklı
platformlarda aynı formu
defalarca doldurmalarının
önüne geçersiniz.

14
12
10
8

Yaygın olarak tanınan bir
Avrupa hizmeti ile uyumlu
olmak, kuruluşunuzun
etkileyiciliğini arttırır.
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