
Örnek Hedef CV 

 

 

Ali Can 
Cumhuriyet Cad. Sevgi Sok. İstanbul 

+90 532 450 40 40 

alican@email.com 

Profil 

 

İnşaat sektöründe işçi, duvarcı, bitki operatörü, elektrik tesisatı gibi alanlarda 20 yıllık 

tecrübe. Yurtdışında çalışmaya istekli. 

 

 

Yetenekler 

 

 Marangozluk, tesisatçılık, elektrikçilik gibi çeşitli alanlarda çıraklık yapmak 

 Beton dökme-  temeller, zemin ve kirişler için katman ve beton dökme 

 Yol çalışması - beton, döşeme bordür, kaldırım ve yeniden yüzey oluşturma 

  Zemin çalışması - işaretleme, siper kazma ve kanalizasyon 

 Astarlama - iç alçı veya hazır duvar kaplaması sabitleme ve dekorasyon 

 İş yerinde sağlık ve güvenliğin bilincinde yüksekte çalışabilen, yük taşıyabilen 

 Küçük ve büyük tüm inşaatlar konusunda bilgi sahibi olan 

 Damperli kamyon, buldozer, silindir kullanma konusunda tecrübeli 

 

 

Başarılar 

 

  Fransa’daki bir hastane inşaatına yardıma giderek belirlenen sürenin gerisinde kalan 

hastanenin zamanında bitirilmesine katkıda bulunmak 

  İş yerinde güvenli ve sağlıklı çalışma ödülü 

 Yerel bir topluluk merkezi inşasında üç ay boyunca her hafta sonu gönüllü çalışarak, 

projenin bitirilmesi sorumluluğunu üstlenmek 

 Bir spor kulübünün sahasını yeninden düzenleyerek sezonda kulübün çalışmasına yardımcı 

olmak  

 

 

 

Deneyim 
 

2012-2013 Genel İşçi / Bitki Operatörü   Thomas İnşaat Ltd. 

2011-2012 Duvar Ustası     Karel İnşaat A.Ş. 

2010-2011 Amerika, Afrika ve Avrupa’da 

İnşaatlarda çeşitli roller    Smith and Weston 

2008-2010 Duvar Ustası     Toygar İnşaat A.Ş. 

1999-2008 Elektrikçi Çırağı    Genel Elektrik A.Ş. 

1995-1999 Marangoz Çırağı    EvAhşat Ltd. Şti.  

  

  

Bu CV formatında 

başvurduğunuz iş için 

gerekli olan ve sahip 

olduğunuz 

yeteneklerinizden ve 

başarılarınızdan 

bahsetme imkanınız 

vardır. Tek başlık altında 

bütün sorumluluklarınızı 

sıralayabilirsiniz. 

 

Standart performans CV formatından 

farklı olarak sadece daha önce çalışan 

işlerin başlıkları tarihleri ve isimleri verilir. 

 

Ali Çıraklık döneminden başlayarak iş 

tecrübelerini sıralamıştır. Böylece 

çalışmak istediği sektörde ne kadar çok 

alanda tecrübe kazandığını 

göstermektedir. 

 

Başarılar ve sorumluluklar birbirinden farklıdır. 

Sorumluluk işi yapan herhangi biri tarafından 

üstüne alınabilir. Fakat başarılar size özgüdür. 

 



Nitelikler ve Eğitimler 

 

 İnşaat sektörü üst düzey sertifika (2015’e kadar) 

 Çevre düzenlemesi sertifikası(2015’e kadar) 

 Fork-lift kullanma ehliyeti 

 B sınıfı ehliyet 

 

 

İlgi Alanları 

 

Bir futbol takımına üyeyim ve düzenli olarak futbol oynuyorum. Out-door sporlardan 

hoşlanıyorum. Dalma ve avcılık yaptığım sporlar arasındadır. 

 

 

Referanslar 

 

İstek üzerine sağlanacaktır. 

 

İlgi alanları başvurulan işle alakalı değil fakat 

fiziksel gücün gerekli olduğu bir işe başvuru 

yapıldığı için fiziksel açıdan ne kadar kuvvetli 

olduğunu gösteriyor. 

 

Ali, sertifikalarının sürelerini ekleyerek 

işverene hala geçerli sertifikaları 

olduğunu göstermeye çalışıyor. 

 


