Hakemus
Ansioluettelo / CV
Ansioluettelo / CV - CV henkilötiedot
Hindi

Espanja

नाम
Hakijan nimi

Primer nombre

कुलनाम
Hakijan sukunimi

Apellido

जन्म दिन
Hakijan syntymäaika (päivämäärä ja vuosi)

Fecha de nacimiento

जन्म स्थान
Hakijan syntymäpaikka

Lugar de nacimiento

राष्ट्र
Hakijan asuinmaa

Nacionalidad

वैवाहिक स्थिति
Hakijan ihmissuhdetilanne

Estado civil

अविवाहित
Ei naimisissa tai parisuhteessa

Soltero(a)

विवाहित
Naimisissa

Casado(a)

विधुर/विधवा
Puoliso kuollut

Viudo(a)

पता
Tarkka osoite hakijan nykyisestä asuinpaikasta

Dirección

टेलीफोन नंबर
Puhelinnumero, josta hakija on tavoitettavissa

Teléfono

ई-मेल
Hakijan työsähköposti

Email
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वेबसाईट
Página Web
Hakijan henkilökohtainen tai yrityksen verkkosivujen osoite

Ansioluettelo / CV - Koulutus
Hindi

Espanja

1991 - 1995 / पँजाब विश्वविद्यालय / पँजाब
एम.बी.ए

1991-1995 / Universidad Autónoma de Madrid/ Madrid,
Madrid /
Licenciado en Administración Empresarial.
Standardimalli Yhdysvalloissa koulutushistorian listaamisesta

विद्यालय
Escuela Primaria
Alin opetusta tarjoava koulutusaste Yhdysvalloissa 8-13-vuotiaille lapsille
विद्यालय
Escuela para niños entre 13 y 16 años
Lukion ja alakoulun välissä oleva koulutusaste Yhdysvalloissa 13-16-vuotiaille
महाविद्यालय
Secundaria
Yläkoulun jälkeinen koulutusaste Yhdysvalloissa 16-18-vuotiaille
विश्वविद्यालय
Universidad
Nimi tutkintotasoiselle koulutukselle Yhdysvalloissa
बालवाड़ी
4-7-vuotiaille tarjottu opetus Isossa-Britanniassa

Preescolar (niños entre 4 y 7 años)

विद्यालय
7-10-vuotiaille tarjottu opetus Isossa-Britanniassa

Escuela Primaria (para niños entre 7 y 10 años)

विद्यालय
10-16-vuotiaille tarjottu opetus Isossa-Britanniassa

Escuela Secundaria

महाविद्यालय
16-18-vuotiaille tarjottu opetus Isossa-Britanniassa

Escuela preparatoria (para estudiantes de 16 a 18 años)

विश्वविद्यालय
Universidad
Tutkintotasoisen koulutuksen nimi Isossa-Britanniassa

Ansioluettelo / CV - Työkokemus
Hindi

Espanja
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1998 - वर्तमान / जैक्सन शूस / स्पोकेन, वाशिंग्टन
यहाँ:

1998-Presente / Parisi Construcciones S.A
Cargo: Gerente General
Responsabilidades:

Standardityyli listata työkokemus
... में अनुभव
Experiencia laboral en...
Kuvaus työjaksosta, jonka otit vastaan saadaksesi asiantuntemusta tietyllä alalla tai tietyssä työympäristössä
... में प्रशिक्षुता
Pasantía en...
Kuvaus työjaksosta, jonka otit vastaan saadaksesi asiantuntemusta tietyllä alalla tai tietyssä työympäristössä. Termiä
käytetään usein ulkomailla suoritetusta työjaksosta.
... में अवैतनिक काम
Trabajo voluntario en...
Kuvaus palkattomasta työstä, usein muiden hyväksi tehtyä

Ansioluettelo / CV - Muut pätevyydet
Hindi

Espanja

... में लिखित और मौखिक ज्ञान
Buena comprensión oral y escrita de...
Kuvaus toisen kielen kuin äidinkielen hyvästä hallinnasta
... में लिखित और मौखिक ज्ञान
Fluidez oral y escrita en...
Kuvaus siitä, että hakija puhuu sujuvasti tiettyä kieltä
कंप्यूटर में साक्षर
Kuvaus tietotekniikkataidoista

Conocimientos de informática

व्यक्तिगत संचार/बातचीत/प्रस्तुती में कुशल

Excelentes habilidades de comunicación / de negociación
/ para hablar en público
Kuvaus kommunikaatio / neuvottelu / esiintymistaidoista

Microsoft Office सूट/ मूलभूत HTML प्रग्रामिंग में
Conocimientos avanzados de Microsoft Office /
अग्रवर्ती ज्ञान
programación HTML
Kuvaus siitä, että hakijalla on perusteelliset tiedot Microsoft Office-ohjelmien käytöstä ja ohjelmointiohjelmistoista
Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint में
Conocimientos de Microsoft Word / Excel / Access /
साक्षर
Powerpoint
Kuvaus hakijan taidoista sanaluetteloiden, taulukoiden, tietokantojen sekä presentaatioiden tekemisestä
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CAD / CAM से परिचित
Familiarizado(a) con CAD / CAM
Kuvaus hakijan taidoista design-ohjelmistojen kanssa
मेरे पास गाड़ी चलाने की अनुमती है.

Actualmente en posesión de una licencia de conducir
[española, mexicana, etc]

Selostus siitä, että hakijalla on ajokortti
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