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▶ Het Europass-cv

▶ Hoe maak je een Europass-cv aan?

Het Europass-cv is een model om je cv aan te maken dat er
in alle talen van de Europese Unie identiek uitziet. Sinds de
start van Europass in 2005 maakten in totaal al meer dan 5
miljoen personen een Europass-cv aan. In 2009 waren dat
er gemiddeld meer dan 4000 per dag. Door zijn heldere
structuur en uniform uitzicht is het Europass-cv een handig
en herkenbaar middel dat je kunt gebruiken bij sollicitaties in
binnen- en buitenland.

Surf naar www.europass.cedefop.europa.eu, kies je taal en
ga naar de pagina over het Europass-cv. Een online module
begeleidt je bij het invullen van je cv. Bij elk onderdeel van
het cv vind je een ?- knop waaronder je extra uitleg en voorbeeldantwoorden ziet staan. Je kunt ook de lege documenten downloaden en dan invullen. De Europass-website houdt
geen gegevens van jou bij. Bewaar je cv dus op je eigen
computer of verstuur het via e-mail naar je adres.

▶ De voordelen van het Europass-cv
Je hele loopbaan documenteren
Met het Europass-cv kun je je hele loopbaan in kaart brengen: leerervaring binnen of buiten het onderwijs, werkervaring in binnen- en buitenland en al je competenties,
waar je die ook hebt verworven.
▶ Toon wat je kan
Competenties heb je altijd, ook als je nog geen werkervaring hebt. Het Europass-cv is speciaal ontworpen om je
competenties - het geheel aan vaardigheden (wat je kunt),
kennis (wat je weet) en attitudes (manier van werken) –
duidelijk zichtbaar te maken voor werkgevers.
▶ In verschillende talen
Het Europass-cv is in alle talen van de Europese Unie beschikbaar. Dat maakt het bijvoorbeeld gemakkelijk om je
cv in andere talen aan te maken. Ken je andere talen dan
het Nederlands, dan kan je die kennis in dat cv op een
Europees overeengekomen manier weergeven.
▶

▶ Toon je cv aan werkgevers via Eures
Verhoog je kansen op de Europese arbeidsmarkt door je
Europass-cv ook op de Eures-website in te voeren:
www.eures.europa.eu. Op deze website kun je een eigen
account maken om je cv te bewaren en voor Europese werkgevers zichtbaar te maken.
Eures is een netwerk van meer dan 700 adviseurs uit alle
publieke arbeidsbemiddelingsdiensten en uit werkgevers- en
werknemersorganisaties in de Europese Unie, Noorwegen,
IJsland en Zwitserland. De Eures-adviseurs helpen je om werk
te zoeken in een ander Europees land en beantwoorden je
vragen hieromtrent. De Eures-website biedt ook heel wat
informatie over wonen en werken in een ander Europees land.
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Een cv moet bondig zijn. Zorg dat je al je ervaring op
maximaal twee bladzijden kan samenvatten. Laat overbodige informatie achterwege.
Voeg een persoonlijke noot aan je cv toe door een foto
elektronisch in te voegen.
Bereid je voor op vragen van werkgevers tijdens een sollicitatiegesprek, bijvoorbeeld ‘wat is Europass?’
Je kunt het Europass-cv gemakkelijk aanmaken in verschillende talen. Op die manier is Europass een troef wanneer
je solliciteert bij internationale organisaties en bedrijven of
in het buitenland, ook buiten Europa.
Je kunt andere Europass-documenten als bijlagen aan je
cv toevoegen. Welke deze andere documenten zijn vind je
hieronder.

▶ Wat kan Europass nog meer voor je doen?
Europass is meer dan alleen het Europass-cv. Europass is
een verzameling van vijf documenten die je helpen om te
tonen wie je bent, wat je kunt, waar je gewerkt hebt of welke
opleiding je gevolgd hebt. De bedoeling is dat Europass een
portfolio of verzamelmap wordt waarin je verschillende documenten kan bewaren die je hele loopbaan documenteren.
Het is niet de bedoeling dat je alle documenten verzamelt,
enkel die documenten die je zelf kan gebruiken.
De Europass-documenten zijn identiek opgesteld in de hele
Europese Unie en zijn daarom gemakkelijk te herkennen in
alle landen. Bovendien kun je de documenten in verschillende talen verkrijgen. Ze zijn dus ideaal om in het buitenland
of in een ander taalgebied werk te zoeken.

▶ Met het Europass-cv maak ik aan
werkgevers duidelijk wat ik kan!

▶ De vijf Europass-documenten zijn:
Twee documenten die je zelf downloadt en invult:
▶ Europass-cv (Curriculum Vitae)
▶ Europass-Taalpaspoort (aantonen van taalkennis).
Om deze documenten online aan te maken, surf naar:
www.europass.cedefop.europa.eu
Drie documenten die je kunt krijgen op basis van ervaring en
opleiding:
▶ Europass-Mobiliteit (stages of leerervaringen in een ander
Europees land)
▶ Europass-Diplomasupplement (diploma’s hoger onderwijs)
▶ Europass-Certificaatsupplement (diploma’s en getuigschriften uit beroepsonderwijs en –opleiding).

▶ Informatie?
Voor extra informatie over de Europass-documenten in
Vlaanderen: www.europass-vlaanderen.be

