Jelentkezés
Önéletrajz / CV
Önéletrajz / CV - Személyes adatok
román

olasz

Prenume
Keresztnév

Nome

Nume
Családi név

Cognome

Data naşterii
Születési dátum

Data di nascita

Locul naşterii
Születési hely

Luogo di nascita

Naţionalitate
Állampolgárság

Nazionalità

Stare civilă
Jelenlegi családi állapot

Stato Civile

Necăsătorit
Egyedülálló

Celibe (m) / Nubile (f)

Căsătorit
Férjezett vagy van felesége

Coniugato/a

Văduv
Egyedülálló a házastárs halála miatt

Vedovo/a

Adresa
A pontos cím, ahol a jelentkező jelenleg lakik

Indirizzo

Telefon
Telefonszám

Telefono

E-mail
Működő e-mail cím

E-mail
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Website
Személyes vagy szakmai honlap

Website

Önéletrajz / CV - Tanulmányok
román

olasz

2001-2002 Master in Marketing: Academia de
Studii Economice.

1991 - 1995
Università degli studi di Perugia
Perugia
Laurea di primo livello in Relazioni Internazionali,
Facoltà di Scienze Politiche

Standard amerikai forma a tanulmányok felsorolására
Şcoala primară (aproximativ, deoarece la noi
Scuola Elementare
perioadele sunt altele)
6 és 12 éves kor közötti legalacsonyabb szintű hivatalos oktatás az USA-ban
Gimnaziu
Scuola Media
Általános iskola és gimnázium (középiskola) között, 11-14 éveseknek
Liceu (aproximativ deoarece corespondenţa nu este
exactă în ceea ce priveşte vârsta)
14-18 éves kor közötti iskola az USA-ban

Scuola Media Superiore

Colegiu (la noi facultate)
Egyetemi oktatási szint az USA-ban

Università

Creşă (apoximativ deoarece creşa în România se
Asilo (solo in UK)
frecventează până la vârsta de trei ani)
Az Egyesült Királyságban 2-4 éves kor közötti oktatási intézmény
Grădiniţa (echivalent)
Scuola Elementare (solo in UK)
Az Egyesült Királyságban 4-7 éves kor közötti oktatási intézmény
Ciclul primar
Scuola Secondaria
Az Egyesült Királyságban 7-10 éves kor közötti oktatási intézmény
Gimnaziu
Scuola Superiore (solo in UK)
Az Egyesült Királyságban 10-16 éves kor közötti oktatási intézmény
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Ciclul superior al liceului (pentru elevii între 16 și
Università
18 ani)
Az Egyesült Királyságban 16-18 éves kor közötti oktatási intézmény
Universitate
Egyesült Királyságban felsőoktatás

Önéletrajz / CV - Munkatapasztalat
román

olasz

1998 - Prezent / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsabilitățile postului:

1998 - Attualmente
S.A.S. s.n.c.
Torino, IT
Dirigente
Attività principali:
Egy példa arra, hogyan lehet a szakmai előéletet felsorolni

Experiență de lucru la...
Esperienze lavorative presso...
Egyes munkahelyi időszakok felsorolása az ott nyert tapasztalatok és szakértelem bemutatására
Internship/practică la...
Stagista presso...
Egyes munkahelyi időszakok felsorolása az ott nyert tapasztalatok és szakértelem bemutatására, főleg akkor, ha egy
ideig külföldön is dolgoztál
Voluntariat la...
Önkéntesség

Lavoro come volontario...

Önéletrajz / CV - Egyéb képesítések
román

olasz

Bună înțelegere a limbii...atât în scris cât și
Comprensione orale e scritta buona in...
conversațional.
Annak leírása, hogy a jelentkező megfelelő szinten beszél egy nyelvet
Fluență în limba..., atât scris cât și vorbit.
Capacità di negoziazione scritta e orale in...
Amikor a jelentkező folyékonyan beszél egy nyelvet
Cunoștințe PC.
Conoscenze informatiche buone
Amikor a jelentkező az összes alapvető számítógépes funkciót tudja használni
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Abilități excelente de
Ottime capacità comunicative, di negoziazione e di
comunicare/negociere/prezentare.
presentazione
Annak leírására, hogy a jelentkezőnek jók a kommunikációs / tárgyalási / prezentációs készségei
Cunoștințe avansate de folosire a aplicațiilor
Microsoft Office și cunoștințe HTML.
Mély Microsoft Office és HTML ismeretek

Utente esperto di Microsoft Office Suite /
programmazione HTML

Cunoștințe de Microsoft Word, Excel, Access,
Conoscenza del pacchetto Microsoft Word / Excel /
Powerpoint.
Access / Powerpoint
Annak leírására, hogy a jelentkező tudja használni a szövegszerkesztőt, táblázatokat, adatbáziskezelőt és prezentációs
szoftvereket
Bună stăpânire a CAD/CAM.
Számítógépes dizájn szoftverek ismerete

Conoscenza base dei programmi CAD / CAM

Actualmente în posesia unui permis de conducere.
Ha a jelentkező tud autót vezetni

Licenza / Patente di guida tipo...
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