Jelentkezés
Önéletrajz / CV
Önéletrajz / CV - Személyes adatok
hindi

spanyol

नाम
Keresztnév

Primer nombre

कुलनाम
Családi név

Apellido

जन्म दिन
Születési dátum

Fecha de nacimiento

जन्म स्थान
Születési hely

Lugar de nacimiento

राष्ट्र
Állampolgárság

Nacionalidad

वैवाहिक स्थिति
Jelenlegi családi állapot

Estado civil

अविवाहित
Egyedülálló

Soltero(a)

विवाहित
Férjezett vagy van felesége

Casado(a)

विधुर/विधवा
Egyedülálló a házastárs halála miatt

Viudo(a)

पता
A pontos cím, ahol a jelentkező jelenleg lakik

Dirección

टेलीफोन नंबर
Telefonszám

Teléfono

ई-मेल
Működő e-mail cím

Email
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Jelentkezés
Önéletrajz / CV
वेबसाईट
Személyes vagy szakmai honlap

Página Web

Önéletrajz / CV - Tanulmányok
hindi

spanyol

1991 - 1995 / पँजाब विश्वविद्यालय / पँजाब
एम.बी.ए

1991-1995 / Universidad Autónoma de Madrid/ Madrid,
Madrid /
Licenciado en Administración Empresarial.

Standard amerikai forma a tanulmányok felsorolására
विद्यालय
Escuela Primaria
6 és 12 éves kor közötti legalacsonyabb szintű hivatalos oktatás az USA-ban
विद्यालय
Escuela para niños entre 13 y 16 años
Általános iskola és gimnázium (középiskola) között, 11-14 éveseknek
महाविद्यालय
14-18 éves kor közötti iskola az USA-ban

Secundaria

विश्वविद्यालय
Egyetemi oktatási szint az USA-ban

Universidad

बालवाड़ी
Preescolar (niños entre 4 y 7 años)
Az Egyesült Királyságban 4-7 éves kor közötti oktatási intézmény
विद्यालय
Escuela Primaria (para niños entre 7 y 10 años)
Az Egyesült Királyságban 7-10 éves kor közötti oktatási intézmény
विद्यालय
Escuela Secundaria
Az Egyesült Királyságban 10-16 éves kor közötti oktatási intézmény
महाविद्यालय
Escuela preparatoria (para estudiantes de 16 a 18 años)
Az Egyesült Királyságban 16-18 éves kor közötti oktatási intézmény
विश्वविद्यालय
Egyesült Királyságban felsőoktatás

Universidad

Önéletrajz / CV - Munkatapasztalat
hindi

spanyol
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1998 - वर्तमान / जैक्सन शूस / स्पोकेन, वाशिंग्टन
यहाँ:

1998-Presente / Parisi Construcciones S.A
Cargo: Gerente General
Responsabilidades:
Egy példa arra, hogyan lehet a szakmai előéletet felsorolni

... में अनुभव
Experiencia laboral en...
Egyes munkahelyi időszakok felsorolása az ott nyert tapasztalatok és szakértelem bemutatására
... में प्रशिक्षुता
Pasantía en...
Egyes munkahelyi időszakok felsorolása az ott nyert tapasztalatok és szakértelem bemutatására, főleg akkor, ha egy
ideig külföldön is dolgoztál
... में अवैतनिक काम
Önkéntesség

Trabajo voluntario en...

Önéletrajz / CV - Egyéb képesítések
hindi

spanyol

... में लिखित और मौखिक ज्ञान
Buena comprensión oral y escrita de...
Annak leírása, hogy a jelentkező megfelelő szinten beszél egy nyelvet
... में लिखित और मौखिक ज्ञान
Fluidez oral y escrita en...
Amikor a jelentkező folyékonyan beszél egy nyelvet
कंप्यूटर में साक्षर
Conocimientos de informática
Amikor a jelentkező az összes alapvető számítógépes funkciót tudja használni
व्यक्तिगत संचार/बातचीत/प्रस्तुती में कुशल

Excelentes habilidades de comunicación / de negociación
/ para hablar en público
Annak leírására, hogy a jelentkezőnek jók a kommunikációs / tárgyalási / prezentációs készségei

Microsoft Office सूट/ मूलभूत HTML प्रग्रामिंग में
अग्रवर्ती ज्ञान
Mély Microsoft Office és HTML ismeretek

Conocimientos avanzados de Microsoft Office /
programación HTML

Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint में
Conocimientos de Microsoft Word / Excel / Access /
साक्षर
Powerpoint
Annak leírására, hogy a jelentkező tudja használni a szövegszerkesztőt, táblázatokat, adatbáziskezelőt és prezentációs
szoftvereket
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CAD / CAM से परिचित
Számítógépes dizájn szoftverek ismerete

Familiarizado(a) con CAD / CAM

मेरे पास गाड़ी चलाने की अनुमती है.

Actualmente en posesión de una licencia de conducir
[española, mexicana, etc]

Ha a jelentkező tud autót vezetni
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