
Jelentkezés
Önéletrajz / CV

Önéletrajz / CV - Személyes adatok
magyar vietnámi
Vezetéknév Tên

Keresztnév

Vezetéknév Họ
Családi név

Születési dátum Ngày sinh
Születési dátum

Születési hely Nơi sinh
Születési hely

Állampolgárság Quốc tịch
Állampolgárság

Családi állapot Tình trạng hôn nhân
Jelenlegi családi állapot

Egyedülálló Độc thân
Egyedülálló

Házas Đã lập gia đình
Férjezett vagy van felesége

Özvegy Góa vợ/chồng
Egyedülálló a házastárs halála miatt

Cím Địa chỉ
A pontos cím, ahol a jelentkező jelenleg lakik

Telefon Điện thoại
Telefonszám

E-mail E-Mail
Működő e-mail cím
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Honlap Website

Személyes vagy szakmai honlap

Önéletrajz / CV - Tanulmányok
magyar vietnámi
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration

1991 - 1995 / Đại học Seattle / Seattle, WA
Cử nhân Quản trị Kinh doanh

Standard amerikai forma a tanulmányok felsorolására

Általános iskola Tiểu học
6 és 12 éves kor közötti legalacsonyabb szintű hivatalos oktatás az USA-ban

Középiskola Trung học cơ sở (THCS)
Általános iskola és gimnázium (középiskola) között, 11-14 éveseknek

Középiskola / Gimnázium Trung học phổ thông (THPT)
14-18 éves kor közötti iskola az USA-ban

Főiskola Đại học
Egyetemi oktatási szint az USA-ban

Óvoda / Bölcsöde Mẫu giáo
Az Egyesült Királyságban 2-4 éves kor közötti oktatási intézmény

Óvoda Tiểu học
Az Egyesült Királyságban 4-7 éves kor közötti oktatási intézmény

Általános iskola Trung học cơ sở (THCS)
Az Egyesült Királyságban 7-10 éves kor közötti oktatási intézmény

Középiskola Cao đẳng
Az Egyesült Királyságban 10-16 éves kor közötti oktatási intézmény

Gimnázium / Középiskola Đại học
Az Egyesült Királyságban 16-18 éves kor közötti oktatási intézmény

Egyetem  
Egyesült Királyságban felsőoktatás
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Önéletrajz / CV - Munkatapasztalat
magyar vietnámi
1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane,
WA
Menedzser
Feladatköröm:

1998 - Hiện nay / Tập đoàn Jackson Shoes / Spokane,
WA
Quản lý
Mô tả công việc:

Egy példa arra, hogyan lehet a szakmai előéletet felsorolni

Munkatapasztalat a .... Kinh nghiệm làm việc tại...
Egyes munkahelyi időszakok felsorolása az ott nyert tapasztalatok és szakértelem bemutatására

Szakmai gyakorlat a ... Thực tập sinh tại...
Egyes munkahelyi időszakok felsorolása az ott nyert tapasztalatok és szakértelem bemutatására, főleg
akkor, ha egy ideig külföldön is dolgoztál

Önkéntes munka a ... Tình nguyện viên tại...
Önkéntesség

Önéletrajz / CV - Egyéb képesítések
magyar vietnámi
Írásban és szóban is jó .... Khả năng nói và viết... khá/tốt

Annak leírása, hogy a jelentkező megfelelő szinten beszél egy nyelvet

Folyékony írásban és szóban is ... Khả năng nói và viết... thành thạo
Amikor a jelentkező folyékonyan beszél egy nyelvet

Alapvető számítógépes ismeretek Kĩ năng máy tính cơ bản
Amikor a jelentkező az összes alapvető számítógépes funkciót tudja használni

Kiváló kommunikációs / tárgyalási /
prezentációs készség

Kĩ năng giao tiếp/thương lượng/thuyết trình tốt.

Annak leírására, hogy a jelentkezőnek jók a kommunikációs / tárgyalási / prezentációs készségei

Magas szintű Microsoft Office Suite/HTML
programozási ismeretek

Kĩ năng sử dụng bộ Microsoft Office/lập trình HTML ở
trình độ cao

Mély Microsoft Office és HTML ismeretek
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Microsoft Word/Excel/Access/Powerpoint
ismeretek

Kĩ năng sử dụng Microsoft Word / Excel / Access /
Powerpoint.

Annak leírására, hogy a jelentkező tudja használni a szövegszerkesztőt, táblázatokat, adatbáziskezelőt és
prezentációs szoftvereket

CAD / CAM ismeretek Kinh nghiệm sử dụng CAD / CAM
Számítógépes dizájn szoftverek ismerete

... típusú jogosítvány Bằng lái xe (hạng)...
Ha a jelentkező tud autót vezetni

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Oldal 4 22.05.2023

http://www.tcpdf.org

