AKO MÔŽEŠ VYUŽIŤ
ZLATÉ OCENENIE DofE
PRI HĽADANÍ PRÁCE:
Napíš si o DofE do životopisu a motivačného listu
Máš pocit, že o tvojej dofáckej skúsenosti čvirikajú aj vrabce na streche? Nie je to celkom tak.
Keď reaguješ na pracovnú ponuku, väčšinou posielaš mail ľuďom, ktorí o tebe nič nevedia
a tvojou úlohou je ich hneď na začiatku ZAUJAŤ.
Prvá vec, ktorú tvoj potenciálny zamestnávateľ dostáva do rúk, je tvoje CV (curriculum vitae,
latinsky životopis) a tvoj motivačný list (text v maily alebo samostatnom dokumente, v ktorom
máš svojmu potenciálnemu zamestnávateľovi vysvetliť, prečo by ťa mal chcieť prijať, inými
slovami - že lepšieho ako si ty nenájde, ešte inými slovami - pre túto pozíciu si sa narodil).
Ako vytvoriť správne CV a motivačný list sa dozvieš napríklad na tejto stránke, tu sa dočítaš,
ako doňho správne zapracuješ skúsenosť s DofE:

DofE v CV:
Vytvor si v CV časť, ktorú nazveš napríklad “Mimoškolské vzdelávanie” alebo “Kurzy
a rozvojové programy”
Do tejto časti CV zapíš, ako dlho si sa DofE venoval/a a ktoré úrovne si dosiahol/la:
1. Príklad (ak si robil/a všetky úrovne po sebe): Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu
(DofE): September 2017 - september 2020 (ukončená bronzová, strieborná aj zlatá úroveň)
2. Príklad (ak si napríklad neabsolvoval bronzovú úroveň): Medzinárodná cena
vojvodu z Edinburghu (DofE): septemer 2017 až september 2020 (ukončená strieborná
a zlatá úroveň)
Vytvor si v CV časť, kde hovoríš o svojich vlastnostiach a nezabudni v nej okrem lásky
k cestovaniu či iných cool vecí spomenúť aj svoju skúsenosť v DofE:
1. Príklad: Som vytrvalý/á, cieľavedomý/á a vnútorne motivovaný/á, čo som dokázal/a
okrem iného aj získaním zlatého ocenenia DofE. V rámci programu DofE som sa viac
ako 2 roky pravidelne a organizovane venoval/a dobrovoľníctvu v domove seniorov,
bicyklovaniu a maľbe
2. Príklad: Mojimi silnými schopnosťami sú sebadisciplína a vytrvalosť, ktoré mi pomohli
aj pri dosahovaní zlatého ocenenia DofE, ktoré som získal po 4 (3, 5, podľa toho, koľko
si DofE reálne robil/a) rokoch aktivít v rámci programu, ktorého cieľom je v mladých
ľuďoch pestovať vytrvalosť a cieľavedomosť
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Pozri si ponuky firiem, ktoré veria DofE
Ak chceš naplno využiť svoju skúsenosť v DofE, si tu správne. Na našej stránke ti ponúkame
zoznam organizácii, ktoré DofE poznajú a ty im preto nemusíš vysvetľovať, čo táto srandovná
skratka znamená, ani to, že si naozaj musel/a makať, aby si získal/a zlaté ocenenie.
1. Pozri si ich ponuky a výhody pre zlatých dofákov
2. Vyber si pozíciu a pošli firme svoje CV
3. Daj vedieť Národnej kancelárii (pošli mail na info@dofe.sk) že si si poslal CV (pomôžeš
nám pri prieskume)
4. Priprav sa na to, ako využiješ skúsenosť s DofE na pracovnom pohovore

Využi skúsenosti s DofE na pracovnom pohovore
Či už si si vybral/a firmu, ktorá ťa vďaka zlatému oceneniu posúva na telefonický či osobný
pohovor, alebo tvoje CV vo firme zaujalo a zavolali ťa vďaka tomu, nezabudni sa na pohovor
zodpovedne pripraviť:
- Zisti si, čomu sa venuje organizácia ako celok, nezameriavaj sa len na svoju pozíciu
- Samozrejme, prečítaj si maximum o svojej pozícii, ale aj o tom, aké sú konkrétne potreby
potenciálneho zamestnávateľa
- Zamysli sa nad tým, ako tvoje pôsobenie v DofE pozitívne ovplyvnilo tvoju osobnosť a rozvoj a snaž sa zamyslieť nad tým, ako by tieto tvoje vlastnosti mohol využiť
potenciálny zamestnávateľ:
1. Príklad: V rámci DofE som orgaizoval šachový krúžok a turnaje pre spolužiakov.
Pomohlo mi to rozvíjať organizačné schopnosti, zlepšiť si time manažment
a vytrvalosť. Zlepšil som sa v komunikácii s ľuďmi - nabral som odvahu a stal
sa trpezlivejším
2. Príklad: V DofE som sa 5 rokov venoval hraniu na klavír, čo bol môj prvý hudobný
nástroj a učil som sa svahilsky. Mojim cieľom bolo vyskúšať pracovať na výzvach, ktoré
sú pre mňa náročné a donútia ma vystúpiť z mojej komfortnej zóny. Podarilo sa to na
sto percent a okrem toho som sa musel veľmi prekonávať a byť veľmi disciplínovaný,
aby som svoje ciele naplnil

VEĽA ŠŤASTIA!
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