Jelentkezés
Önéletrajz / CV
Önéletrajz / CV - Személyes adatok
arab

holland

ﺍﻻﺳﻢ

Voornaam

ﺍﻟﻠﻘﺐ

Achternaam

Keresztnév

Családi név

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ

Geboortedatum

ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ

Geboorteplaats

Születési dátum

Születési hely

ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ

Nationaliteit

Állampolgárság

ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴّﺔ

Burgerlijke staat

Jelenlegi családi állapot

ﺃﻋﺰﺏ \ ﻋﺰﺑﺎﺀ

Ongehuwd

Egyedülálló

ﻣﺘﺰﻭﺝ

Gehuwd

Férjezett vagy van felesége

ﺃﺭﻣﻞ \ ﺃﺭﻣﻠﺔ

Weduwe/Weduwnaar

Egyedülálló a házastárs halála miatt

ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ

Adres

A pontos cím, ahol a jelentkező jelenleg lakik
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Jelentkezés
Önéletrajz / CV
Telefoon

ﺍﻟﺘﻠﻴﻔﻮﻥ
Telefonszám

E-mail

ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ
Működő e-mail cím

Website

ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ
Személyes vagy szakmai honlap

Önéletrajz / CV - Tanulmányok
arab

holland
1991 - 1995 / Universiteit Seattle / Seattle, WA Bachelor
Bedrijfskunde

، \ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺩﻣﺸﻖ \ ﺩﻣﺸﻖ١٩٩٥-١٩٩١
ﺳﻮﺭﻳﺎ
ﺑﺎﻛﺎﻟﺮﻳﻮﺱ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ
Standard amerikai forma a tanulmányok felsorolására

ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ

Basisschool

6 és 12 éves kor közötti legalacsonyabb szintű hivatalos oktatás az USA-ban

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﻳﺔ

Junior highschool

Általános iskola és gimnázium (középiskola) között, 11-14 éveseknek

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ

Middelbare school

14-18 éves kor közötti iskola az USA-ban

ﺍﻟﻜﻠّﻴﺔ

Hoger onderwijs

Egyetemi oktatási szint az USA-ban

ﺣﻀﺎﻧﺔ

Kleuterschool

Az Egyesült Királyságban 2-4 éves kor közötti oktatási intézmény

ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺃﻃﻔﺎﻝ \ ﺣﻀﺎﻧﺔ

Basisschool

Az Egyesült Királyságban 4-7 éves kor közötti oktatási intézmény
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Jelentkezés
Önéletrajz / CV
ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺍِﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ

Middelbare school

Az Egyesült Királyságban 7-10 éves kor közötti oktatási intézmény

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ

Sixth-Form College

Az Egyesült Királyságban 10-16 éves kor közötti oktatási intézmény

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ \ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ

Universiteit

Az Egyesült Királyságban 16-18 éves kor közötti oktatási intézmény

ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
Egyesült Királyságban felsőoktatás

Önéletrajz / CV - Munkatapasztalat
arab

 ﺍﻵﻥ \ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺼﻨﻊ-١٩٩٨
 ﻣﺼﺮ،ﺍﻷﺣﺬﻳﺔ \ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ
ﻣﺪﻳﺮ

holland
1998 - nu / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA Manager
Werkzaamheden:

:ﺍﻟﻤﺴؤﻭﻟﻴﺎﺕ
Egy példa arra, hogyan lehet a szakmai előéletet felsorolni

...ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ

Werkervaring bij ...

Egyes munkahelyi időszakok felsorolása az ott nyert tapasztalatok és szakértelem bemutatására

...ﻓﺘﺮﺓ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﻓﻲ

Stage bij ...

Egyes munkahelyi időszakok felsorolása az ott nyert tapasztalatok és szakértelem bemutatására, főleg akkor, ha egy
ideig külföldön is dolgoztál

...ﻋﻤﻞ ﺗﻄﻮﻋﻲ ﻓﻲ

Vrijwilligerswerk bij ...

Önkéntesség

Önéletrajz / CV - Egyéb képesítések
arab

holland
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ًﻓﻬﻢ ﺟﻴّﺪ ﻗﺮﺍءﺓً ﻭﻛﺘﺎﺑﺔ

Goede mondelinge en schriftelijke beheersing van het ...

Annak leírása, hogy a jelentkező megfelelő szinten beszél egy nyelvet

 ﺑﻄﻼﻗﺔ... ﻳﻜﺘﺐ ﻭﻳﺘﻜﻠﻢ

Vloeiende mondelinge en schriftelijke beheersing van het
...

Amikor a jelentkező folyékonyan beszél egy nyelvet

ﻣﺘﻤﺮﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ

Goede computervaardigheden

Amikor a jelentkező az összes alapvető számítógépes funkciót tudja használni
Uitstekende communicatieve vaardigheden /
Onderhandelingsvaardigheden /
Presentatievaardigheden
Annak leírására, hogy a jelentkezőnek jók a kommunikációs / tárgyalási / prezentációs készségei

ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﻣﻤﺘﺎﺯﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ \ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ
\ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﺘﻘﺪﻡ ﻓﻲ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺑﺮﻣﺠﺔ
.ﻣﺎﻳﻜﺮﻭﺳﻮﻓﺖ ﺃﻭﻓﻴﺲ ﺳﻮﻳﺖ \ ﻫﻮﺗﻤﺎﻳﻞ

Gevorderde kennis van Microsoft Office / HTMLprogrammering

Mély Microsoft Office és HTML ismeretek

ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎﻳﻜﺮﻭﺳﻮﻓﺖ ﻭﻭﺭﺩ \ ﺃﻛﺴﺎﻝ \ ﺃﻛﺴﺎﺱ
.\ ﺑﺎﻭﺭﺑﻮﻳﻨﺖ

Kennis van Microsoft Word / Excel / Access /
Powerpoint

Annak leírására, hogy a jelentkező tudja használni a szövegszerkesztőt, táblázatokat, adatbáziskezelőt és
prezentációs szoftvereket

.CAM / CAD ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺑـ

Kennis van CAD / CAM

Számítógépes dizájn szoftverek ismerete

...ﻳﺤﻤﻞ ﺭﺧﺼﺔ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ ﻛﺎﻣﻠﺔ

Rijbewijs categorie ...

Ha a jelentkező tud autót vezetni
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