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名前
Keresztnév

First Name

名字
Családi név

Surname

誕生日
Születési dátum

Date of Birth

出生地
Születési hely

Place of Birth

国籍
Állampolgárság

Nationality

配偶者の有無
Jelenlegi családi állapot

Marital Status

独身
Egyedülálló

Single

既婚
Férjezett vagy van felesége

Married

独身
Egyedülálló a házastárs halála miatt

Widowed

現住所
A pontos cím, ahol a jelentkező jelenleg lakik

Address

電話番号
Telefonszám

Phone

メールアドレス
Működő e-mail cím

E-Mail
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ウェブサイト
Személyes vagy szakmai honlap

Website

Önéletrajz / CV - Tanulmányok
japán

angol

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
1991-1995年／シアトル大学／ワシントン州シ
Bachelor of Business Administration
アトル
経営学士
Standard amerikai forma a tanulmányok felsorolására
Elementary School
小学校
6 és 12 éves kor közötti legalacsonyabb szintű hivatalos oktatás az USA-ban
Middle School
中学校
Általános iskola és gimnázium (középiskola) között, 11-14 éveseknek
高等学校
14-18 éves kor közötti iskola az USA-ban

High School

大学
Egyetemi oktatási szint az USA-ban

College

Infant School
幼児学校
Az Egyesült Királyságban 4-7 éves kor közötti oktatási intézmény
Junior School
小学校
Az Egyesült Királyságban 7-10 éves kor közötti oktatási intézmény
Secondary School
中学校
Az Egyesült Királyságban 10-16 éves kor közötti oktatási intézmény
Sixth-Form College
シックス・フォーム・カレッジ
Az Egyesült Királyságban 16-18 éves kor közötti oktatási intézmény
大学
Egyesült Királyságban felsőoktatás

University

Önéletrajz / CV - Munkatapasztalat
japán

angol
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1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
1998年-現在/Jackson Shoes
Manager
有限会社/ワシントン州スポーケン
Responsibilities included:
管理者
の職務含む
Egy példa arra, hogyan lehet a szakmai előéletet felsorolni
Work experience at…
・・・・で働いた経験があります。
Egyes munkahelyi időszakok felsorolása az ott nyert tapasztalatok és szakértelem bemutatására
Internship at…
・・・・でのインターンシップを行いました
。
Egyes munkahelyi időszakok felsorolása az ott nyert tapasztalatok és szakértelem bemutatására, főleg akkor, ha egy
ideig külföldön is dolgoztál
・・・・でのボランティア活動を行い増まし
た。
Önkéntesség

Voluntary work at…

Önéletrajz / CV - Egyéb képesítések
japán

angol

Good understanding of both written and spoken…
・・・・の読解と会話両方に秀でています。
Annak leírása, hogy a jelentkező megfelelő szinten beszél egy nyelvet
Fluency in both written and spoken…
・・・・の読解と会話両方に秀でています。
Amikor a jelentkező folyékonyan beszél egy nyelvet
Computer literate
パソコンを使いこなせます。
Amikor a jelentkező az összes alapvető számítógépes funkciót tudja használni
Excellent communication / negotiation / presentation
優れたコミュニケーション力／交渉能力／プ
skills.
レゼンテーション能力
Annak leírására, hogy a jelentkezőnek jók a kommunikációs / tárgyalási / prezentációs készségei
高度なマイクロソフトオフィスの技術／基本
的なHTMLプログラミング技術
Mély Microsoft Office és HTML ismeretek

Advanced level skills in Microsoft Office Suite / HTML
programming.
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Knowledge of Microsoft Word / Excel / Access /
マイクロソフトワード／エクセル／アクセス
Powerpoint.
／パワーポイントの知識
Annak leírására, hogy a jelentkező tudja használni a szövegszerkesztőt, táblázatokat, adatbáziskezelőt és prezentációs
szoftvereket
CAD/ CAMの知識
Számítógépes dizájn szoftverek ismerete

Familiarity with CAD / CAM.

・・・・の免許を保有しています。
Ha a jelentkező tud autót vezetni

Currently holding a full…driver's license.
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