
Enota 6: Digitalni spletni življenjepis 



Ta enota vam bo pomagala razumeti, kako uporabljati spletna orodja za osebno 
znamčenje, ki vam bodo pomagala predstaviti vaš spletni življenjepis potencialnim 
delodajalcem. 

 

Ta enota je razdeljena na 4 različne dele: 

 

Del A: Orodja za ustvarjanje „tradicionalnega“ spletnega življenjepisa 

Del B: Orodja za profesionalno znamčenje 

Del C: Predstavitev vašega digitalnega življenjepisa 

Del D: Sprotno vzdrževanje in mreženje  

 

Ta enota vam bo dala priložnost za raziskovanje in uporabo spletnih orodij, ki vam bodo 
pomagala ustvariti digitalen spletni življenjepis, ki ga lahko uporabite pri iskanju 
zaposlitve. 

Uvod v enoto 6 



 

Digitalni življenjepis – kaj je to? 

 

Curriculum vitae, povzetek akademske in profesionalne zgodovine in dosežkov (Wikipedia) 

 

V elektronski obliki 

 

 

 

Ne pozabite vključiti “…da upate, da vam bo pomagal dobiti zaposlitev” 

 

 

 

 

 

 

 

Uvod v enoto 6 

https://en.wikipedia.org/wiki/Curriculum_vitae


Kako lahko še drugje zberete… 

 

“… povzetek akademske in profesionalne zgodovine in dosežkov” 

 

Orodje “poslovno usmerjeno družbeno omrežje” (a) 

 

Orodje “karierno usmerjeno družbeno omrežje”  (b) 

 

 

Torej, povežemo zbrane podatke z možnostjo, da jih delimo z drugimi, in imate eno od 

najbolj priljubljenih orodij, to so družbena omrežja, ki se uporabljajo v današnjem svetu. 

 

 

 

 

 

Uvod v enoto 6 

https://en.wikipedia.org/wiki/LinkedIn
https://en.wikipedia.org/wiki/XING


Raziščimo različne elemente te enote. 

 

Del A: Orodja za ustvarjanje „tradicionalnega“ spletnega življenjepisa 

Del B: Orodja za profesionalno znamčenje – pojdi tja 

Del C: Predstavitev vašega digitalnega življenjepisa – pojdi tja 

Del D: Sprotno vzdrževanje in mreženje – pojdi tja 

 

Uvod v enoto 6 
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Del A: Orodja za ustvarjanje „tradicionalnega“ spletnega življenjepisa 

 

 

 

 



Obstaja veliko elektronskih ali spletnih orodij za razvoj življenjepisov in spremnih 

pisem, kot je razvidno iz spodnje slike Google iskanja 

 

Orodja za ustvarjanje spletnih verzij „tradicionalnega“ 

življenjepisa 

Na primer: ta iz UK Open University 

http://www2.open.ac.uk/students/careers/applying-for-jobs/creating-cvs
http://www2.open.ac.uk/students/careers/applying-for-jobs/creating-cvs


Najbolj poznan po EU je eden izmed 5 elementov 

 

 

 

 

 

 

Europassov graditelj življenjepisov se lahko uporablja kot: 

• Predloga, sneta in izpolnjena z uporabo MS Worda, ali 

• Se ga izpolni elektronsko in dinamično, lahko se prenese na vaš računalnik, ampak 

je še vedno možno uporabljati obstoječe podatke, na primer: iz Linkedina, za hitro 

ustvarjanje življenjepisa.   

Orodja za ustvarjanje spletnih verzij „tradicionalnega“ 

življenjepisa 

http://europass.cedefop.europa.eu/en/home


Izpolnjevanje Europass življenjepisa 

You can complete 
this by clicking “Fill 
in”, then entering 
details, for each 
heading 

Ali preprosto 
uvozite podatke 
od drugod 

Polja lahko izpolnite 
z „vnesi“ in potem 
napišete zahtevane 
podatke 



Izpolnjevanje Europass življenjepisa – podrobnosti za uvoz 

Hitro in učinkovito 



Izpolnjevanje Europass življenjepisa – možnosti oblaka 

Kliknite možnost in 
se povežite z vašim 
osebnim računom 
za shranjevanje – 
oblakom 



Kliknite logotip za ogled pregleda videa 

https://youtu.be/iT94hJvj5Qo
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Del B: Orodja za profesionalno znamčenje 

 

 

 



• Orodje karierno usmerjenih družbenih omrežij se vse pogosteje uporablja pri 

iskanju zaposlitve, bolj s strani kadrovnikot kot pa samih iskalcev zaposlitve. 

 

• Ta del vam bo pokazal, kako uporabljati orodja za profesionalno mreženje, da vam 

bodo pomagala pri iskanju zaposlitve.  

 

• Veliko se omenja omrežje LinkedIn, ki je najbolj pogosto orodje za povečanje 

zaposlitvenih možnosti. Enak postopek velja za vnašanje podatkov na spletna 

orodja, podobna LinkedInu. 

Karierno usmerjeno družbeno omrežje 



Karierno usmerjena družbena omrežja so tista, katerih primarni cilj je karierno usmerjen 

(na primer: iskanje novih služb ali zaposlenih) 

 

Primeri vključujejo: 

 

Karierno usmerjeno družbeno omrežje 



Karierno usmerjena družbena omrežja imajo 

Karierno usmerjeno družbeno omrežje 

Najdete in povežete se lahko 

Z veliko osebami 



XING je karierno usmerjeno družbeno omrežje, ki omogoča mreženje strokovnjakom.  

 

 

Ustanovljen v Nemčiji. 

 

Podjetje trdi, da ga ima uporabnike iz več kot 200 držav po svetu.  

 

Oglejte si ta video, da dobite pregled nad Xingom (v nemščini) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ornSz-p8XFg
https://www.youtube.com/watch?v=ornSz-p8XFg
https://www.youtube.com/watch?v=ornSz-p8XFg
https://www.youtube.com/watch?v=ornSz-p8XFg
https://www.youtube.com/watch?v=ornSz-p8XFg
https://www.youtube.com/watch?v=ornSz-p8XFg


Xing – vmesnik jezikov vključuje: 

• danščina 

• angleščina 

• finščina 

• francoščina 

• nemščina 

• madžarščina 

• italijanščina 

• japonščina 

 

• korejščina 

• španščina 

• poljščina 

• portugalščina 

• ruščina 

• poenostavljena kitajščina 

• švedščina 

• turščina  

 



Ponudba: 

 

* Osebni profili 

* Skupine 

* Forumi za diskusije 

* Koordinacija dogodkov 

* Skupne značilnosti družbenih skupnosti 

 

Funkcije Xinga: 

* Osnovno članstvo je brezplačno 

* Številne temeljne funkcije, kot je iskanje oseb s posebnimi kvalifikacijami  

* Samo premium člani lahko pošiljajo sporočila osebam, s katerimi še niso povezani   



 

Stroški premium članstva v UK – April 2016 



Xing vmesnik: 



Število članov – Nemčija, Avstrija in Švica 

XING E-Recruiting. (2016). Facts and figures. [online] Dostopno tukaj:  
[Accessed 4 May 2016]. 

https://recruiting.xing.com/en/facts-and-figures/


Xing – 10 milijonov nemško govorečih članov in več kot 15 

milijonov članov po svetu 

XING E-Recruiting. (2016). E-Recruiting. [online] Dostopno tukaj  
[Accessed 4 May 2016].  

https://recruiting.xing.com/en/


Viadeo is a Web 2.0 strokovno družbeno omrežje, katerega člani so lastniki podjetij, 
podjetniki in managerji.  
 
Viadeo je bil ustanovljen v Franciji.  



• Od leta 2014 ima stran 65 millijonov članov – 25 milijonov na Kitajskem.  
 

• Tukaj poglejte za pregled Viadea na Kitajskem 
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Viadeo 



• Vodilno strokovno družbeno omrežje v Franciji in na Kitajskem,  

• Dan Serfaty, Viadeov izvršni direktor, je povedal: “Prvo polovico leta 2015 je 

zaznamovala uvedba novih funkcij (posebej funkcij Let’s Meet (Srečajmo se) in Rate 

Your Company (Ocenite vaše podjetje)), kot del strategije „Nova vizija.“  

• Te nove storitve in naložbe v njihovo trženje, so pomagale pri preseganju mejnika 10 

milijonov članov v Franciji in pri znatnem povečanju prometa na platformi (povečanje 

edinstvenih obiskovalcev za 18% povprečno na mesec, preko spleta in mobilnikov, v 

primerjavi s prvo polovico leta 2014). ”  

• “Prvo polovico leta je tudi zaznamovala močna rast družbenega dobička, ki je pomagal 

nadomestiti zmanjšanje prihodkov spletnih naročnikov.“ 
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StreetInsider.com. (2016). Viadeo: Results for the First Half of 2015. [online] 

Dostopno tukaj  
[Accessed 4 May 2016].  

Viadeo 

http://www.streetinsider.com/Press+Releases/Viadeo:+Results+for+the+First+Half+of+2015/10846878.html
http://www.streetinsider.com/Press+Releases/Viadeo:+Results+for+the+First+Half+of+2015/10846878.html


Kako iskati zaposlene z uporabo Xinga in 

Viadea  
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YouTube. (2016). How to recruit using Xing and Viadeo. [online] Dostopno tukaj  
[Accessed 4 May 2016].  

https://www.youtube.com/watch?v=lvkK4-09XVk
https://www.youtube.com/watch?v=lvkK4-09XVk


Zerply za kreativce 
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YouTube. (2016). Christofer Karltorp of Zerply. [online] Dotopnp tukaj  
[Accessed 4 May 2016].  

https://www.youtube.com/watch?v=8rJwAxwVIhc
https://www.youtube.com/watch?v=8rJwAxwVIhc


Zerply 

Zerply cilja na svobodnjake: 
 

– Umetnike 
– Inženirje 
– Menedžerje talentov 
– V filmu, igrah & virtualni realnosti 
– Manj uraden od LinkedIna 

 
Animatorji, ilustratorji, oblikovalci in drugi kreativni strokovnjaki lahko zgradijo celovito 
ponudbo, da delijo svoje delo in z lahkoto pridobivajo nove možnosti. 
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Zerply 
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AngelList 
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AngelList 

 

 

• AngelList je spletna stran v ZDA za startupe, angel investitorje in iskalce zaposlitev, 

ki bi želeli delati v startupih. 

• Platforma ima nalogo, da demokratizira proces investicije.  

• Začela se je kot spletna deska, kjer so se predstavili tehnični startupi, ki so 

potrebovali sredstva za financiranje.  

• Zdaj stran startupom omogoča brezplačno zbiranje denarja od angel investitorjev in 

iskalcem zaposlitve, da poiščejo službo v startupu. 
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AngelList 

33 

 
 
Leta 2014 je: 

• AngelList zbral $104 milijone preko spleta 

• Platforma financirala 243 startupov 

• Platforma imela 2673 investitorjev 

 

 

Februarja 2015 je: 

• AngelList začel ekvivalentno združenje v Združenem Kraljestvu.  

• Združenje omogoča posameznikom sovlaganje z zgodnjimi investitorji v uspešnih 
Evropskih startupi.  

• Prebivalci Združenega Kraljestva, ki investirajo, lahko koristijo davčne olajšave v okviru 
državno podprtih spodbud, kot so Sheme za naložba v podjetja.  

• Vendar pa Evropsko zakonodajno okolje otežuje delovanje združenja v Združenem 
Kraljestvu, kot je platforma načrtovala. 



AngelList 
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Oktobra 2015 je: 

 

AngelList prejel $400 milijonov financiranja od CSC Venture Capital, ki so podaljšek 

Skupine za razvoj znanosti in trgovine na Kitajskem v ZDA, prav tako poznani koz CSC 

Group.  



Povzetek – Orodja za profesionalno znamčenje 

• V delu B ste spoznali nekaj spletnih strani, ki jih lahko delodajalci v mednarodnem 

okolju uporabijo, da poiščejo potencialne kandidate za zaposlitev.  

 

• Čeprav nekatere spletne strani ponujajo ključne funkcije, ki vam lahko pomagajo 

predstaviti vaš digitalni življenjepis potencialnim delodajalcem, brezplačno, pa 

nekatere strani ponujajo Premium verzijo.  

 

 

 

• V naslednjem poglavju „Del C: Predstavitev vašega digitalnega življenjepisa“, boste 

izvedeli kako oblikovati vaš profil in kako sestaviti vsebino.  
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Del C: Predstavitev vašega digitalnega življenjepisa 

 



Uporabite vašo trenutno profesionalno fotografijo 

Raziskave kažejo, da imate 11 krat več možnosti, da 

bo vaš profil viden, če bo vključeval fotografijo! Izberite 

pametno – vaša slika naj vas prikaže ‘profesionalno.’  

Uporabite 
‘Uradno ime’ 

Vaš obraz naj 
zavzema 

približno 80% 
prostora na 
fotografiji 



Uporabite naslov, ki bo pritegnil 

• Vaš naslov mora povedati kaj delate in kaj nudite delodajalcem – 
potencialne delodajalce mora pritegniti, da želijo izvedeti še več o vas!  

 

• V naslov vključite ključne besede 

• Imate 120 znakov, da pridobite pozornost potencialnega delodajalca!  

 

 

 

 

Nekaj primerov: 

Amanda Klein, magistra poslovodenja in organizacije: Vodja strategij & marketinga 

pri Star ★ Ustvarjanje + izgradnja zgodb za sejme & dogodke 

 

Dustin Wellik, HR strokovnjak: Iskalec talentov – Potrošništvo & Industrijska 

poslovna področja | Kadrovnik pri 3M | Bodite del mojega naslednjega koraka! 



Pripravite natančen opis  – ‘3D bio’  

• Kratek opis vas mora biti vključen v vaš spletni profil 

• Ta mora izpostaviti vaše najboljše lastnosti  

• Mora vam pomagati ‘sijati’ – izstopati iz množice 

• Lahko je napisan v prvi ali tretji osebi, na primer: „jaz“ ali „ona/on“… 

 

• To naj bo iskren povzetek o vas in naj ne vsebuje več kot 2000 znakov 



Napišite učinkovit povzetek 

Premislite o naslednjih točkah, preden napišete povzetek o VAS: 

 

• Kdo je vaše idealno občinstvo 

• Kaj želite, da vedo o vas 

• Kako želite, da vas vidijo kot osebo in kot zaposlenega 

 

• Vaše posebnosti – najpomembnejši dosežki, vrednote in strasti, ‘super moči’ (kaj 

lahko naredite bolje kot kdorkoli drug), zanimiva dejstva o vas   

 

 



Navedite vse vaše delovne izkušnje 

• Vključite plačana dela in prostovoljstvo 

 

• Vaše delovne izkušnje navedite po vrsti, začnite z zadnjo zaposlitvijo 

 

Navedite: 

• Naziv delovnega mesta 

• Ime organizacije 

• Obdobje opravljanja dela 



Potrditve (ang. Endorsments)  

• S povezovanjem z drugimi, dobite priložnost za potrditev spretnosti drugih, prav tako 
pa dobijo tudi drugi priložnost, da potrdijo vaše spretnosti! 

 

Zakaj je to pomembno? 

• Potrditve spretnosti omogočajo ljudem v vašem omrežju, ki vas poznajo, da potrdijo 
vaše spretnosti  

• Tako vaše spretnosti postanejo bolj dragocene in verodostojne potencialnim 
delodajalcem – izpostavijo in poudarijo spretnosti, po katerih ste znani 

• Zelo potencialne delodajalce je pomembno, da izpostavite vaše prednosti pošteno 

 

 

• Najprej morate navesti spretnosti, ki jih imate in ki vas bodo prikazale kot 
potencialnega zaposlenega, na primer: javno nastopanje, mentoriranje, coaching, 
management, vodenje, Microsoft Office, komuniciranje… 



Projekti, na katerih ste delali 

• Navedite vse projekte, na katerih ste delali…. 

• 66% delodajalcev zaposli osebe na podlagi njihovih izkušenj 

 

• To dokazuje, da lahko delate v timih in, da imate edinstvene izkušnje, zaradi katerih 

lahko postanete ‘privlačnejši’ za potencialne delodajalce 

 

• V idealnem primeru, bi se morali povezati z ljudmi, s katerimi ste delali na projektih – 

tako lahko vi potrdite njegove/njene spretnosti, prav tako pa lahko prosite za ali 

napišete priporočila (več informacij na naslednji strani) 



Priznavanje vaših kvalifikacij 

Spletna orodja, kot je LinkedIn, od 

uporabnikov zahtevajo, da navedejo konkretne 

podatke o njihovih kvalifikacijah. Poglejte 

levo sliko. Pod besedo ‘Degree’, navedite vaše 

uradne profesionalne kvalifikacije.  

 

 

Če še niste diplomirali, lahko tukaj napišete, 

da ste študent, ali pa napišite tip kvalifikacije, 

ki ste ga dosegli. Na primer: mednarodna 

matura. 



Priporočila 

• Morali bi prositi in dajati priporočila osebam v vašem omrežju 

 

• Prejemanje priporočil od ljudi v vašem omrežju lahko potencialnim 

delodajalcem pokaže, kdo ste kot zaposleni, sodelavec ali kot oseba 

• Dajanje priporočil drugim, pomaga osebam v vašem omrežju pokazati njihove  

najboljše lastnosti, hkrati pa vam omogoča, da gradite vaše omrežje! 

 

• Gradnja omrežja je pomemben vidik osebnega spletnega znamčenja!  

 

• Delodajalci lahko vidijo vaše povezave, prav tako pa lahko dobijo vpogled v to, kakšni 

ste kot oseba in kot potencialni zaposleni – zato previdno izbirajte osebe, s katerimi 

se povezujete! 



Kako zgraditi vsebino Da bi sijali 
Da bi bili 
najdeni 

Ključne 
besede 

Črkovanje 
&  

Slovnica  



Da bi sijali! 

• S predstavitvijo sebe na spletu v upanju, da bi vas potencialni delodajalci opazili, 

želite prikazati vaše najboljše lastnosti – želite sijati! 

 

• Da bi sijali, morate uporabljati primeren jezik, na primer: iskrene besede in besedne 

fraze, ki vas predstavljajo  

 

• Prepričajte se, da ste pravilno črkovali besede in, da je izbira vaših besed 

pozitivna 



Preverjalec črkovanja 

• Uporabite programsko opremo za preverjanje črkovanja (na primer: vgrajeno v 

programski opremi Microsoft Office) in preverite vaše črkovanje, preden vsebino 

objavite na vašem spletnem profilu 

 

• Na začetku dajte vsebino vašega profila v programsko opremo, kot je Microsoft Office 

Word in tako preverite vaše napake in shranite kopijo   

 

• …(shranjena kopija se lahko enostavno uporabi tudi za druge namene, na primer: 

fizični življenjepis ali obrazec 

      za prijavo na delo) 



Ključne besede 

• Poskrbeti želite, da je vaš profil enostavno dostopen potencialnim delodajalcem, ki  

‘iščejo’ določene ključne besede 

 

• Želite biti lahko najdeni  

 

 

 

 

• Želite sijati in predstavljati najboljše značilnosti ‘idealnega kandidata’, ki ga imajo v 

mislih!  

 



Primer dobre prakse 1 

Zakaj je ta profil 

‘učinkovit’: 

 

• Uporaba 

profesionalne 

fotografije in 

uradnega imena 

• Vključeni podatki o 

zaposlitvi, delovnih 

izkušnjah, 

kvalifikacijah 

• Osredotočen 

povzetek 



Primer dobre prakse 2 

Zakaj je ta profil ‘učinkovit’: 

 

• Navedene spretnosti  

• Spretnosti so potrjene 

• Vključena priporočila 

• Naslov, ki pritegne 



Povzetek – Predstavitev vašega spletnega življenjepisa 

• V delu C ste se naučili, kaj morate upoštevati pri oblikovanju vašega spletnega profila 

za namen iskanja zaposlitve in kako narediti primerno vsebino 

 

 

• V naslednjem poglavju, ‘Del D: Sprotno vzdrževanje in mreženje’, se boste naučili 

kako vzdrževati vaš spletni življenjepis in razviti vaše omrežje. 
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Del D: Sprotno vzdrževanje in mreženje 

 

 



Vzdrževanje vašega profila 

 

 

Zavedati se morate, da mora biti LinkedIn, Xing ali podoben profil posodobljen, redno.   

 

 

 

 



Gradnja in vzdrževanje vašega omrežja 

Učinkovitost prisotnosti na spletu je odvisna od močnega omrežja, ki ga dosežemo z:  

• prepričljivim, posodobljenim profilom, z uporabo močnih ključnih besed video vodič tukaj (Youtube) 

• Veliko omrežje – samo povezave  1, 2 in 3  stopnje se prikažejo v iskanju, osredotočite se posebej 

na povezave 1 stopnje 

•  Redno posodabljajte vaš status, minimalno tedensko 

• Enostavno je objavljati privlačna, poučna sporočila – pogosto jih uporabljajte – video vodič tukaj 

(Youtube) 

https://www.youtube.com/watch?v=BIPmHDMnnMU
https://www.youtube.com/watch?v=BIPmHDMnnMU
https://www.youtube.com/watch?v=QHaicm8-9G4
https://www.youtube.com/watch?v=QHaicm8-9G4


Gradnja in vzdrževanje vašega omrežja 

(Nadaljevanje) Gradnjo močnega omrežja dosežemo z:  

• Redno preverjanje zahtev za povezovanje, vsaj tedensko, ali bolj pogosto  

• Dodajanje povezave na vaš LinkedIn profil v vaš podpis v e-poštnem naslovu 

• Skupine so zelo pomembne – pridružite se pomembnim, sodelujte v skupinah, vključite se v 

skupine, o vašem želenem delovnem področju  – video vodič tukaj (Youtube) 

• Ukvarjajte se s posodobitvami vaših povezav; komentirajte, všečkajte ali jih delite  

https://www.youtube.com/watch?v=zyqIXfppTZY
https://www.youtube.com/watch?v=zyqIXfppTZY


Gradnja in vzdrževanje vašega omrežja 

 

 

 

Izogibajte se: 

• Uporabi slabe fotografije; na primer: slaba kvaliteta, premalo glave in ramen, neprofesionalno 

okolje  

• V svojem naslovu ne navedite, da ste brez zaposlitve. Bodite bolj pozitivni, kot na primer: “v iskanju 

novih priložnosti” 

• Uporabi najnovejših klišejev 

• Pretiranim lažem in pretiravanju  

• Zastarelemu in neposodobljenemu profilu 

 

 

 

 



Gradnja in vzdrževanje vašega omrežja 

• Uporaba orodij za profesionalno mreženje kot sta LinkedIn ali Xing postaja obvezno za iskalce 

zaposlitve in kadrovnike, zato jih sprejmite, vendar si 

 

 

• Zapomnite – uporabna bodo samo, če boste v njih vložili trud.  

 

 

 

 

 





 


