Jelentkezés
Önéletrajz / CV
Önéletrajz / CV - Személyes adatok
koreai

portugál

이름
Keresztnév

Primeiro Nome

성
Családi név

Sobrenome

생년월일
Születési dátum

Data de Nascimento

출생지
Születési hely

Local de Nascimento

국적
Állampolgárság

Nacionalidade

결혼 여부
Jelenlegi családi állapot

Estado civil

미혼
Egyedülálló

Solteiro(a)

기혼
Férjezett vagy van felesége

Casado(a)

미망인
Egyedülálló a házastárs halála miatt

Viúvo(a)

주소
A pontos cím, ahol a jelentkező jelenleg lakik

Endereço

전화
Telefonszám

Telefone

이메일 (E mail)
Működő e-mail cím

E-mail

Oldal 1

23.05.2019

Jelentkezés
Önéletrajz / CV
웹 사이트
Személyes vagy szakmai honlap

Website

Önéletrajz / CV - Tanulmányok
koreai

portugál

1991 - 1995 / 서울대학교 / 서울캠퍼스
경영학 학사

1991 - 1995 / Universidade Federal da Bahia / Salvador,
BA
Bacharel em Admisnitração de Empresas

Standard amerikai forma a tanulmányok felsorolására
Ensino Fundamental
초등학교
6 és 12 éves kor közötti legalacsonyabb szintű hivatalos oktatás az USA-ban
중학교

Escola entre o ensino fundamental e ensino médio nos
E.U.A., para alunos com idade entre treze e dezesseis
anos
Általános iskola és gimnázium (középiskola) között, 11-14 éveseknek

고등학교
14-18 éves kor közötti iskola az USA-ban

Ensino Médio

대학교
Egyetemi oktatási szint az USA-ban

Faculdade

Escola Infantil
유아 학교
Az Egyesült Királyságban 4-7 éves kor közötti oktatási intézmény
Ensino Fundamental
초등학교
Az Egyesült Királyságban 7-10 éves kor közötti oktatási intézmény
Ensino Médio
중등학교
Az Egyesült Királyságban 10-16 éves kor közötti oktatási intézmény
식스-폼 컬리지

Tipo de escola frequentada por alunos entre dezesseis e
dezoito anos de idade no Reino Unido
Az Egyesült Királyságban 16-18 éves kor közötti oktatási intézmény
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대학교
Egyesült Királyságban felsőoktatás

Universidade

Önéletrajz / CV - Munkatapasztalat
koreai

portugál

1998 - 현재 / 잭슨 보험사 / 서울 마포동
매니저
담당업무:

1998 - Atual / Posto Brasil Ltda. / Vitória da Conquista,
BA
Gerente
Principais atividades:
Egy példa arra, hogyan lehet a szakmai előéletet felsorolni

Experiência profissional em/ no /na...
...에서의 업무 경력
Egyes munkahelyi időszakok felsorolása az ott nyert tapasztalatok és szakértelem bemutatására
Estágio em/ no /na...
...에서 인턴쉽
Egyes munkahelyi időszakok felsorolása az ott nyert tapasztalatok és szakértelem bemutatására, főleg akkor, ha egy
ideig külföldön is dolgoztál
..에서의 봉사활동
Önkéntesség

Trabalho voluntário em/ no /na...

Önéletrajz / CV - Egyéb képesítések
koreai

portugál

Bom conhecimento da língua ....
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Annak leírása, hogy a jelentkező megfelelő szinten beszél egy nyelvet
Fluência em ....
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Amikor a jelentkező folyékonyan beszél egy nyelvet
Conhecimento de informática
컴퓨터 사용 능력이 있는
Amikor a jelentkező az összes alapvető számítógépes funkciót tudja használni
우수한 커뮤니케이션/ 협정/ 프리젠테이션 능력

Excelente habilidade de comunicação / habilidade de
negociação / técnica de apresentação.
Annak leírására, hogy a jelentkezőnek jók a kommunikációs / tárgyalási / prezentációs készségei

우수한 MS 오피스/ HTML 프로그래밍 사용
능력
Mély Microsoft Office és HTML ismeretek

Nível avançado em Microsoft Office Suite /
programação em HTML básico.
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Conhecimento em Microsoft Word / Excel / Access /
우수한 MS 워드/ 엑셀/ 데이타 베이스/ 파워
Powerpoint
포인트 사용 능력
Annak leírására, hogy a jelentkező tudja használni a szövegszerkesztőt, táblázatokat, adatbáziskezelőt és prezentációs
szoftvereket
CAD/ CAM 사용 능력
Számítógépes dizájn szoftverek ismerete

Conhecimento em CAD / CAM.

현재 ... 면허증 소지자
Ha a jelentkező tud autót vezetni

Carteira de motorista
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