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Vezetéknév
Keresztnév

ชื่อขึ้นต้น

Vezetéknév
Családi név

นามสกุล

Születési dátum
Születési dátum

วันเกิด

Születési hely
Születési hely

สถานที่เกิด

Állampolgárság
Állampolgárság

สัญชาติ

Családi állapot
Jelenlegi családi állapot

สถานะแต่งงาน

Egyedülálló
Egyedülálló

โสด

Házas
Férjezett vagy van felesége

แต่งงานแล้ว

Özvegy
Egyedülálló a házastárs halála miatt

เป็นหม้าย

Cím
A pontos cím, ahol a jelentkező jelenleg lakik

ที่อยู่

Telefon
Telefonszám

หมายเลขโทรศัพท์

E-mail
Működő e-mail cím

อีเมล
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Honlap
Személyes vagy szakmai honlap

เว็บไซต์

Önéletrajz / CV - Tanulmányok
magyar

thai

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
1991-1995/ มหาวิทยาลัยซีแอตเติล /ซีแอตเติล วอชิงตัน
Bachelor of Business Administration
ปริญญาตรีในสาขาบริหารธุรกิจ
Standard amerikai forma a tanulmányok felsorolására
Általános iskola
โรงเรียนประถม
6 és 12 éves kor közötti legalacsonyabb szintű hivatalos oktatás az USA-ban
Középiskola
โรงเรียนมัธยมต้น
Általános iskola és gimnázium (középiskola) között, 11-14 éveseknek
Középiskola / Gimnázium
14-18 éves kor közötti iskola az USA-ban

โรงเรียนมัธยมปลาย

Főiskola
Egyetemi oktatási szint az USA-ban

มหาวิทยาลัย

Óvoda / Bölcsöde
โรงเรียนสอนทารก
Az Egyesült Királyságban 2-4 éves kor közötti oktatási intézmény
Óvoda
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
Az Egyesült Királyságban 4-7 éves kor közötti oktatási intézmény
Általános iskola
โรงเรียนมัธยมศึกษา
Az Egyesült Királyságban 7-10 éves kor közötti oktatási intézmény
Középiskola
การศึกษาสายวิชาชีพ
Az Egyesült Királyságban 10-16 éves kor közötti oktatási intézmény
Gimnázium / Középiskola
มหาวิทยาลัย
Az Egyesült Királyságban 16-18 éves kor közötti oktatási intézmény
Egyetem
Egyesült Királyságban felsőoktatás
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1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Menedzser
Feladatköröm:

1998 - ปัจจุบัน /บริษัท Jackson Shoes / Spokane,
กรุงวอชิงตัน ดีซี
ผู้จัดการ
ความรับผิดชอบประกอบไปด้วย:
Egy példa arra, hogyan lehet a szakmai előéletet felsorolni

Munkatapasztalat a ....
มีประสบการณ์ทำงานที่...
Egyes munkahelyi időszakok felsorolása az ott nyert tapasztalatok és szakértelem bemutatására
Szakmai gyakorlat a ...
การฝึกงานที่...
Egyes munkahelyi időszakok felsorolása az ott nyert tapasztalatok és szakértelem bemutatására, főleg akkor, ha egy
ideig külföldön is dolgoztál
Önkéntes munka a ...
Önkéntesség

งานอาสาสมัครที่...

Önéletrajz / CV - Egyéb képesítések
magyar

thai

Írásban és szóban is jó ....
มีความสามารถในการเขียนและการพูดเป็นอย่างดี
Annak leírása, hogy a jelentkező megfelelő szinten beszél egy nyelvet
Folyékony írásban és szóban is ...
สามารถเขียนและพูดได้อย่างคล่องแคล่ว
Amikor a jelentkező folyékonyan beszél egy nyelvet
Alapvető számítógépes ismeretek
ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
Amikor a jelentkező az összes alapvető számítógépes funkciót tudja használni
Kiváló kommunikációs / tárgyalási / prezentációs
การสื่อสารอย่างเยี่ยมยอด/การเจราจาต่อรอง/ความสามารถในก
készség
ารนำเสนอ
Annak leírására, hogy a jelentkezőnek jók a kommunikációs / tárgyalási / prezentációs készségei
Magas szintű Microsoft Office Suite/HTML
programozási ismeretek
Mély Microsoft Office és HTML ismeretek

ความสามารถในระดับเชี่ยวชาญในMicrosoft Office Suite
และ HTML programming.
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Microsoft Word/Excel/Access/Powerpoint
ความรู้เกี่ยวกับ Microsoft Word/ Excel / Access /
ismeretek
Powerpoint
Annak leírására, hogy a jelentkező tudja használni a szövegszerkesztőt, táblázatokat, adatbáziskezelőt és
prezentációs szoftvereket
CAD / CAM ismeretek
Számítógépes dizájn szoftverek ismerete

มีความคุ้นเคยในการใช้ CAD / CAM

... típusú jogosítvány
Ha a jelentkező tud autót vezetni

ตอนนี้กำลังถือใบขับขี่อยู่
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