Cenimy sobie proces, jaki zachodzi, kiedy szykujesz CV pod konkretną ofertę.
Dostajemy wówczas dokument, w którym jasno widzimy te punkty, które są spójne z
naszym profilem i te, nad którymi dalej potrzebujesz pracować.
Napisz więc CV z myślą o naszej konkretnej ofercie, odnosząc się do
tego, kogo szukamy i czego potrzebujemy. Tak przygotowany
dokument na pewno zwróci naszą uwagę! Tobie z kolei taka praktyka
pozwoli spojrzeć na swoje doświadczenie z naszej perspektywy.
Dzięki CV spersonalizowanemu pod konkretną ofertę lepiej poznajemy Cię już przy
czytaniu dokumentu, więc podczas pierwszej rozmowy możemy pogłębić
informacje. Dalsze etapy rekrutacji są dzięki temu efektywniejsze, a Ty w czasie
rekrutacji zdążysz więcej nam o sobie opowiedzieć.
Umieść w CV wszystkie ważne elementy:
•
•
•
•

Zadbaj o profil zawodowy i w kilku zdaniach. Napisz w nim syntetycznie o
swoich doświadczeniach i kluczowych kompetencjach
Podając swoje doświadczenia – zwróć uwagę, żeby podzielić się z nami
zakresem wykonywanych zadań i osiągnięciami
Podziel się informacjami o Twojej dotychczasowej edukacji, podaj nam
ważne certyfikaty/ kursy/ szkolenia, które pokażą nam jak się rozwijasz
Koniecznie napisz o swoich doświadczeniach – chcemy Cię w pełni poznać
jako przyszłego Tygrysa – pracowitego i zaangażowanego w to, co
najbardziej lubi.

Nie jest dla nas ważne ilość stron Twojego CV, ale to – jak nimi czytelnie zarządzisz.
Zadbaj więc o dobry format i wyeksponowanie tego, co najważniejsze. Pamiętaj, że
CV to dokument o Tobie, zamieść w nim więc te wszystkie informacje, które pomogą
nam podjąć decyzję o zaproszeniu Cię do kolejnego etapu naszego procesu
rekrutacyjnego.
Jesteśmy przekonani, że jesteś szalenie wartościową osobą – daj nam się
dobrze poznać od pierwszego słowa CV!
Lubimy, kiedy z dumą dzielisz się swoimi dotychczasowymi działaniami.
Dodanie do CV Twojego portfolio albo linków do wcześniej realizowanych projektów
– pozwoli nam lepiej poznać Twój warsztat, dostrzec Twoje atuty, cenne z punktu
widzenia zadań na stanowisku, na które aplikujesz. Twój profil na LinkedIn, wraz z
gromadzonymi referencjami – będzie dla nas cennym uzupełnieniem informacji o
Tobie.
przez lata gromadzimy z bardzo różnych obszarów, a postawy prezentujemy w wielu
różnych życiowych momentach.
Dodatkowe materiały dostosowane pod naszą ofertę, które pomogą nam
lepiej poznać Cię od strony zawodowej, zawsze zadziałają na Twoją korzyść –
pokazują nam Twoje zaangażowanie i że zależy Ci na pracy z nami, a to dla nas
bezcenne!

Jeśli do CV dołączasz załącznik w pliku, zwróć uwagę na jego wagę oraz
użyteczność jego otwierania/przeglądania.
Przygotowanie CV do Tigers to dla Ciebie szansa na przypomnienie sobie, które
z Twoich doświadczeń, sukcesów czy lekcji doprowadziły Cię do punktu, w
którym jesteś i będą przydatne w pracy z nami. To szansa na przyjrzenie się swoim
wartościom, kompetencjom i odpowiedzenia sobie na pytanie – czy chodzi nam o to
samo.
Podczas rekrutacji możesz liczyć na pytania dotyczące Twoich
dotychczasowych doświadczeń oraz Twoich planów. Przygotowanie CV to dobry
moment, żeby sobie o nich wszystkich przypomnieć i zastanowić się, które
powinniśmy poznać podczas spotkania z Tobą.
Przed zaaplikowaniem zapoznaj się koniecznie z naszymi wartościami
firmowymi na stronie https://tigers.pl/kariera. Wartości te są dla nas fundamentem
silnej kultury organizacyjnej - żyjemy nimi na co dzień we współpracy na każdym
szczeblu organizacji.
Rekrutacja to dla nas dialog, w którym jak zawsze w Tigers – chodzi o
partnerskie podejście. My chcemy dobrze poznać Ciebie, ale też chcemy, żebyś
Ty poznał nas, zobaczył, jacy jesteśmy.
Już w trakcie aplikowania przemyśl ważne dla siebie pytania, które chciałbyś nam
zadać w trakcie rekrutacji.
Jeśli Twoje CV spełnia oczekiwania naszego profilu – skontaktujemy się z Tobą, żeby
Cię lepiej poznać podczas kolejnych etapów procesu rekrutacji.
Powodzenia! #RRROAR
Jeśli masz pytania dotyczące rekrutacji – skontaktuj się koniecznie z Dianą Krasocką,
która w Tigers odpowiada za proces rekrutacji diana.krasocka@tigers.pl

