CV TEMPLAAT
Dekbrief
(Jou adres)
14 Februarie 2020

Wie Dit Mag Aangaan,
(jy kan dit ook rig aan die persoon wat in die advertensie genoem word)

ADVERTEERDE POS: ___________________________

Ek stel belang in die ______________________ pos wat tans op ____________ adverteer
word.
Ek wil graag aansoek doen vir die vakante pos van ____________________. Ek is ‘n
pligsgetroue en lojale werknemer met meer as 30 jaar ervaring. My ervaring sluit ‘n
verskeidenheid areas in, van onderwys tot hoër onderwys. Vind my CV aangeheg.

Ek tans werksaam as _____________ by ____________. | Ek werk tans as _____________.
My dag-tot-dag pligte sluit in _______, _______ en __________. Ek is huidiglik in die eerste
jaar van my _____________ studies.
As ('n voornemende) werknemer, bied ek 'n fokus op kwaliteit en 'n hoë werksetiek by
u organisasie. Ek werk goed in 'n span as dit nodig is, maar kan ook onafhanklik werk
indien nodig. Ek gee 100% van myself in elke taak wat ek voltooi. Ek sien uitdagings
nie as struikelblokke nie, maar eerder as 'n geleentheid vir persoonlike en professionele
groei. | Ek het 'n passie vir ___________. | Ek glo dit ______. Ek het uitgebreide kennis
en ervaring van __________________. | Ek het klankvaardighede aangeleer in
______________. | Ek is 'n entoesiastiese en gemotiveerde persoon. | Ek glo wel dat ek
kan bydra tot ________ omdat ___________.

By voorbaat baie dankie vir u oorweging.
Ek vertrou dat u my aansoek sal oorweeg.

Vriendelike groete
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PERSOONLIKE BESONDERHEDE
Naam

:

Van

:

Geboortedatum

:

Huwelikstatus

: (opsioneel)

Afhanklikes

: (opsioneel)

ID-nommer

:

SARO-nommer

:

Nasionaliteit

:

Taalvaardigheid

: (Verwys na vlak van vaardigheid – skryf, lees ens.)

Bestuurslisensie

:

E-posadres

:

Kontaknommer

:

Stokperdjies

:

(Opsioneel – dit vertel die werkgewer meer oor jou as mens. “Drink oor
naweke” is moontlik nie die regte antwoord nie. Probeer om ‘n skakel te maak
daarmee na die pos waarvoor jy aansoek doen. Skool met sterk fokus op sport
– jy speel aksie-krieket oor naweke; skool met ‘n sterk fokus op kultuur – jy sing
in ‘n koor.)
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WERKSONDERVINDING
(Begin met die mees onlangste en werk terug)
2016 – 2020
•

(Pos, Skool (of maatskappy))

Noem kortliks jou verantwoordelikhede/pligte (buite die gewone
onderwyspligte)

2000 – 2015
•

( Pos, Skool)

Noem kortliks jou verantwoordelikhede/pligte

1990 – 1999
•

(Pos, Skool)

Noem kortliks jou verantwoordelikhede/pligte

OF HIERDIE UITLEG

Tydperk

:

Organisasie :
Posisie

:

Pligte

:

KWALIFIKASIES
(Begin met die mees onlangste en werk terug)
2016 – 2018

(Kwalifikasie, Instansie)

• Lys vakke (op die gebied van onderwys ken die meeste werkgewers
die vakke wat relevant is vir elke onderwyskwalifikasie. Dit kan ook
jou CV te lank maak. Veral as jy baie ervaring en kwalifikasies het. 'n
Ander opsie is om 'n transkripsie van jou vakke saam te neem na die
onderhoud.)
2000 – 2015

(Kwalifikasie, Instansie)
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1990 – 1999

(Kwalifikasie, Instansie)

KURSUSSE EN OPLEIDING / PERSOONLIKE ONTWIKKELING
(Werkgewers wil sien dat u voortdurend daarna streef om uself te verbeter.
Gebruik soortgelyke uitleg as kwalifikasies. Begin met die nuutste.)

VERWYSINGS
 (Lys ten minste drie professionele verwysings)
 Titel, naam en vat
Pos; Skool (of maatskappy)
E-posadres
Kontaknommer
 Titel, naam en vat
Pos; Skool (of maatskappy)
E-posadres
Kontaknommer
 Titel, naam en vat
Pos; Skool (of maatskappy)
E-posadres
Kontaknommer
Ander verwysings op aanvraag beskikbaar (Opsioneel)
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OORWEEG DIE VOLGENDE
Use bullet points
Neem ‘n lêer met die nodige dokumente saam na die
onderhoud
Hou jou CV kort, ≤ 2 bladsye
Kleur sal jou CV laat uitstaan, indien moontlik druk ‘n
kleurkopie uit en handig dit in by die kantoor waar jy
aansoek doen
Indien jy foto gebruik, maak asseblief seker dat dit gepas is
Laat witspasies tussen die opskrifte en die inligting – dit
vergemaklik lees
Gebruik duidelike opskrifte
Verwys na die advertensie – die skool is op soek na iemand
spesifiek
Soms is mense geneig om alle vaardighede en pligte te
noem. Kies ‘n paar wat die behoefte, soos aangedui in die
advertensie,
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