Ohjeita digitaaliseen työnhakuun

Visuaalinen ansioluettelo Canvalla
Osoite: www.canva.com
Canva-ohjelma toimii nettiselaimessa, eli
ohjelmaa ei tarvitse asentaa erikseen
tietokoneelle. Sen voi kuitenkin halutessaan
ladata myös sovelluksena esimerkiksi
älypuhelimeen.
Sivustolle rekisteröidytään joko
sähköpostiosoitteella, Facebookin käyttäjätilillä
tai Google-tilillä. Suositeltu tapa on rekisteröityä
sähköpostilla.
Canvan avulla voit luoda valmiisiin mallipohjiin
omia sisältöjä. Voit tehdä CV:n lisäksi vaikkapa
kortteja, julisteita ja erilaisia kuvapohjia
sosiaaliseen mediaan, kuten Facebookin
kansikuvan tai Instagramin tarinan. Mallipohjiin
voi ladata omia kuvia laitteesta, jolla Canvaa
käyttää.
Kaikki keskeneräiset työt tallentuvat Canvaan automaattisesti ja pääset jatkamaan niitä,
kun kirjaudut sisään seuraavan kerran. Keskeneräiset työt löytyvät kohdasta ”kaikki
suunnittelumallit”.
Ohjeet CV:n tekoon Canvalla
1. Valitse vasemmalla olevasta valikosta mallipohjat ja kirjoita hakukenttään
ansioluettelo, niin näet kaikki CV-mallipohjat. Voit rajata malleja alakategorioiden
mukaan valitsemalla ”moderni”, ”yksinkertainen”, tai ”luova”. Valitse malli, jossa
lukee ”ilmainen”.
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2. Kun mieluinen mallipohja on löytynyt, klikkaa se auki ja valitse ”Käytä tätä
mallipohjaa”. Mallipohja avautuu uuteen välilehteen. Voit vaihtaa mallipohjaa vielä
sen jälkeen sivun vasemmassa palkissa olevista työkaluista. Jos haluat lisätä kuvan
ansioluetteloon, valitse sellainen pohja, jossa on kohta kuvalle. Se voi helpottaa
asettelua.

Kuvassa valittu mallipohja on oikealla, keskellä ikkunaa. Vasemmalla ovat työkalut kuvien,
taustan ja tekstin muokkaukseen. CV-pohjan voi asetella näytölle sivun oikeasta
alakulmasta olevasta valikosta prosentteja esittävästä zoomaus-toiminnosta. Tämän
vierestä löytyy myös pikaohjeet Canvan käyttöön.
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Vasemmalla olevan valikon työkalut:









mallipohjat: käytä tätä vain silloin, kun haluat vaihtaa jo valitun mallipohjan
kuvat: lisää mallipohjaan online-kuva
elementit: lisää kuvake tai muoto, esimerkiksi LinkedIn–kuvake
teksti: lisää valmista tekstiä kuten aforismeja ja otsikoita eri tyylillä. CV:n
mallipohjassa on jo valmiit laatikot tekstille, joten teksti-työkalua ei välttämättä
tarvitse käyttää.
tausta: vaihda mallipohjan tausta
lataukset: lataa tiedosto, esimerkiksi oma kuva ja lisää se ansioluetteloon
kansiot ja lisää: muita toimintoja, joita voi yhdistää Canvan käyttöön. Voit
esimerkiksi ladata suunnittelumalleja kansioihin tai upottaa mediasisältöä
suunnittelumalliin.

3. Kun aloitat mallipohjan muokkauksen, klikkaa hiirellä jokin kohta pohjasta aktiiviseksi ja
tarkastele samalla aukeaako CV:n yläpuolelle valikko. Esimerkiksi tekstiruutua klikatessa
avautuu valikko, josta voi valita fontin tyylin, koon ja värin. Kun aktivoit tekstikentän, voit
poistaa valmiina olevan tekstin ja korvata sen omilla tiedoillasi.

5. Kuvan lisääminen ansioluetteloon.
Valitse vasemman reunan työkaluista lataukset.
Klikkaa lataa kuva tai video. Valitse kuva
laitteeltasi ja klikkaa avaa.
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6. Kun CV on valmis, lataa se sivun yläkulmassa olevasta painikkeesta nuoli-painikkeesta.
Voit valita tiedostomuodon pudotusvalikosta. Lopuksi klikkaa lataa-painiketta.

7. Ansioluettelo latautuu laitteellesi, mutta säilyy myös Canva-tilisi ”kaikki
suunnittelumallit” -kansiossa. Voit palata muokkaamaan aikaisemmin luotuja malleja
kirjautumalla sisään Canvaan.

8. Ulos kirjautuminen tai tilin poistaminen
Klikkaa nimesi vieressä olevaa nuolta ja valitse valikosta
kirjaudu ulos.
Jos haluat poistaa tilin kokonaan, mene kohtaan tilin asetukset
ja valitse poista tilin aktivointi. Lopuksi tallenna muutokset.

