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Verbilista auttaa CV:n täydentämisessä
Kerro osaamisestasi CV:ssäsi konkreettisin esimerkein.
Voit käyttää alla olevia verbejä apuna miettiessäsi, mitä olet kussakin työtehtävässä tehnyt.
Esimerkiksi "projektien hoitamisen" voi purkaa CV:n tehtävänkuvauksessa tarkemmin
vaikkapa suunnitteluksi, koordinoimiseksi, neuvottelemiseksi, raportoinniksi, ja niin edelleen.
Tehtäviesi ja kokemustesi konkreettinen kuvailu auttaa lukijaa hahmottamaan osaamistasi.

Suomeksi
Analysoin, arvioin, auditoin, automatisoin, avasin, avustin, budjetoin, edistyin, edustin,
ennakoin, esitin, esittelin, etenin, haastattelin, hallinnoin, hankin, harjoittelin, hoidin, ideoin,
investoin, jakelin, jaoin, johdin, järjestin, kartoitin, kartutin, kasvatin, kehitin, keksin, keskeytin,
kilpailin, kirjoitin, kohotin, kokosin, konsultoin, koodasin, koordinoin, korotin, koulutin, kuljetin,
kustansin, käynnistin, käänsin, laadin, laajensin, lanseerasin, laskin, luennoin, lisäsin, lopetin,
markkinoin, matkustin, menestyin, mitoitin, mittasin, motivoin, mukautin, muodostin,
muokkasin, muotoilin, muutin, myin, määrittelin, neuvoin, neuvottelin, nopeutin, nostin,
ohjelmoin, onnistuin, opetin, organisoin, osallistuin, osoitin, ostin, otin, palautin, paljastin,
palkkasin, paransin, patentoin, perustin, päätin, rahoitin, rakensin, raportoin, ratkaisin,
rekrytoin, räätälöin, selvensin, solmin, sovin, systematisoin, suunnittelin, säästin, tarkastin,
tarkistin, tehostin, testasin, tilasin, todistin, toimin, toimitin, toteutin, tuotin, turvasin, tutkin,
työskentelin, täydensin, uudistin, uusin, vaihdoin, vaikutin, vakaannutin, vakautin, vakuutin,
valitsin, valmistelin, valmistin, valmistuin, valtasin, valvoin, varmistin, vastasin, vedin, vein,
viimeistelin, voitin, vähensin väittelin, yhdistin, ylitin, yksinkertaistin.

Englanniksi
Accelerate, accumulate, acquire, act, adapt, add, administrate, advise, alter, amend, analyse,
anticipate, arrange, assign, assist, audit, automate, begin, budget, build, buy, calculate,
capture, change, clarify, code, combine, communicate, compete, conduct, connect, construct,
consult, control, construct, convince, coordinate, counsel, customise, cut, edit, decide,
decrease, define, deliver, design, determine, develop, direct, discover, distribute, draft, edit,
educate, eliminate, employ, ensure, establish, estimate, examine, experiment, facilitate,
finance, finish, form, found, generate, govern, graduate, grow, handle, head, hire, identify,
increase, implement, incorporate, indicate, influence, improve, initiate, innovate, integrate,
interrupt, interview, introduce, invent, invest, investigate, keep, launch, lead, lift, locate,
maintain, manage, market, measure, merge, model, modify, motivate, negotiate, open,

operate, order, organise, oversee, participate, patent, perform, pioneer, plan, practise,
process, progress, provide, prepare, produce, program, protect, prove, provide, purchase,
raise, realise, research, receive, recruit, redirect, re-engineer, reduce, refine, renew,
regenerate, renovate, report, represent, research, respond, reveal, review, revise, save,
schedule, secure, seize, select, sell, set, simplify, solve, stabilise, start, strengthen, study,
succeed, supervise, supplement, supply, support, survey, systemise, take, teach, test, train,
transport, travel, unify, win, work, write.
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