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Projekt " CVTube – curriculum video" má za cíl poskytnout odpověď na naléhavou potřebu řešit 
nezaměstnanost mládeže. Cíl je vytvořit interaktivní online platformu pro mladé lidi, která by je 
přímo propojovala s potenciálními zaměstnavateli. Platforma CVTube umožní mladým lidem 
prezentovat vlastní video CV, která budou propojena s jejich vlastním, klasickým životopisem. Mladí 
lidé/absolventi přesvědčí potenciální zaměstnavatele svou osobností - spíše než obsahem svého 
životopisu, neboť zpravidla nemají zkušenosti. Platforma tuto nevýhodu vyřeší tím, že nabídne 
způsob, jak oslovit zaměstnavatele přímějším a individuálním způsobem, který zdůrazňuje charisma a 
osobnost. To zvýší pravděpodobnost, že mladí lidé na zaměstnavatele udělají dobrý dojem, což zvýší 
jejich vyhlídky v první řadě na pracovní pohovor / zaměstnání. Projekt CVTube je zaměřen na vývoj 
nového nástroje, který má usnadnit sladění poptávky po pracovních místech a nabídky pro studenty. 

 

V rámci projektu CVTube dojde k vytvoření a pilotnímu otestování online platformy pro prezentaci 
video CV. Tutoriály a online platforma bude splňovat EU standardy a navazovat na aktuální potřeby 
cílové skupiny. Všechny výstupy projektů budou po ukončení projektu volně dostupné na webu 
projektu a na portále s online platformou CVTube. 

  

Díky financování projektu z EU fondů - programu Erasmus+, projekt CVTube přispěje k: 

• zvýšení úrovně klíčových dovedností (zvýšení míry zaměstnatelnosti mladých)  

• zviditelní mladých lidí na trhu práce, možnost aktivní prezentace na více platformách  

• rozšíření znalostí o možnostech ICT při hledání zaměstnání/online sebeprezentace  

• zlepšení měkkých dovedností, především prezentačních dovedností  

• strategická spolupráce subjektů (společností, organizací, úřadů) na lokální i regionální úrovni 

 

Konsorcium je tvořeno 7 partnerskými organizacemi, které vede společnost EuroProfis, s.r.o. Výčet 
zapojených společností: EuroProfis s.r.o. (ČR), IAT Westfalische Hochschule Gelsenkirchen 
(Německo), Edit Value Consultoria Empresarial Lda (Portugalsko), Obchodní akademie a Jazyková 
škola s právem jazykové zkoušky (ČR), Camara Oficial De Comercio E Industria De Badajoz 
(Španělsko), Universidade Do Minho (Portugalsko), Asociación Nacional de Centros de E-learning y 
Distancia (Španělsko).  

 

Detail projektu 

Číslo projektu: 2016-1-CZ01-KA202-024024 

Začátek projektu: 1. 10. 2016  

Konec projektu: 31. 9. 2018 
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