Hakemus
Ansioluettelo / CV
Ansioluettelo / CV - CV henkilötiedot
Korea

Ruotsi

이름
Hakijan nimi

Förnamn

성
Hakijan sukunimi

Efternamn

생년월일
Hakijan syntymäaika (päivämäärä ja vuosi)

Födelsetid

출생지
Hakijan syntymäpaikka

Födelseort

국적
Hakijan asuinmaa

Nationalitet

결혼 여부
Hakijan ihmissuhdetilanne

Civilstånd

미혼
Ei naimisissa tai parisuhteessa

Ogift

기혼
Naimisissa

Gift

미망인
Puoliso kuollut

Änkling/Änka

주소
Tarkka osoite hakijan nykyisestä asuinpaikasta

adressen

전화
Puhelinnumero, josta hakija on tavoitettavissa

Telefon

이메일 (E mail)
Hakijan työsähköposti

E-post
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Hemsida
웹 사이트
Hakijan henkilökohtainen tai yrityksen verkkosivujen osoite

Ansioluettelo / CV - Koulutus
Korea

Ruotsi

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
1991 - 1995 / 서울대학교 / 서울캠퍼스
Tradenom
경영학 학사
Standardimalli Yhdysvalloissa koulutushistorian listaamisesta
Grundskola
초등학교
Alin opetusta tarjoava koulutusaste Yhdysvalloissa 8-13-vuotiaille lapsille
Grundskola (mellanstadiet)
중학교
Lukion ja alakoulun välissä oleva koulutusaste Yhdysvalloissa 13-16-vuotiaille
Gymnasiet
고등학교
Yläkoulun jälkeinen koulutusaste Yhdysvalloissa 16-18-vuotiaille
Högskola/Universitet
대학교
Nimi tutkintotasoiselle koulutukselle Yhdysvalloissa
유아 학교
4-7-vuotiaille tarjottu opetus Isossa-Britanniassa

Dagis

초등학교
7-10-vuotiaille tarjottu opetus Isossa-Britanniassa

Förskola

중등학교
10-16-vuotiaille tarjottu opetus Isossa-Britanniassa

Grundskola

식스-폼 컬리지
16-18-vuotiaille tarjottu opetus Isossa-Britanniassa

Gymnasiet

Skola för elever i sixth form
대학교
Tutkintotasoisen koulutuksen nimi Isossa-Britanniassa

Ansioluettelo / CV - Työkokemus
Korea

Ruotsi
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1998 - 현재 / 잭슨 보험사 / 서울 마포동
매니저
담당업무:
Standardityyli listata työkokemus

1998- / Jackson Skor AB / Spokane, WA
Chef
Ansvarsområde:

Arbetslivserfarenhet inom/från ...
...에서의 업무 경력
Kuvaus työjaksosta, jonka otit vastaan saadaksesi asiantuntemusta tietyllä alalla tai tietyssä työympäristössä
Praktikplats hos ...
...에서 인턴쉽
Kuvaus työjaksosta, jonka otit vastaan saadaksesi asiantuntemusta tietyllä alalla tai tietyssä työympäristössä. Termiä
käytetään usein ulkomailla suoritetusta työjaksosta.
Volontärarbete i ...
..에서의 봉사활동
Kuvaus palkattomasta työstä, usein muiden hyväksi tehtyä

Ansioluettelo / CV - Muut pätevyydet
Korea

Ruotsi

God förståelse i ...; både skriftligen och muntligen
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Kuvaus toisen kielen kuin äidinkielen hyvästä hallinnasta
Skriver och talar ... flytande
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Kuvaus siitä, että hakija puhuu sujuvasti tiettyä kieltä
컴퓨터 사용 능력이 있는
Kuvaus tietotekniikkataidoista

Datakunnig

우수한 커뮤니케이션/ 협정/ 프리젠테이션 능력

Utmärkt kommunikationsförmåga / förhandlingsteknik
/ presentationsteknik.
Kuvaus kommunikaatio / neuvottelu / esiintymistaidoista

Avancerade kunskaper i Microsoft Office Suite / HTML우수한 MS 오피스/ HTML 프로그래밍 사용
programmering.
능력
Kuvaus siitä, että hakijalla on perusteelliset tiedot Microsoft Office-ohjelmien käytöstä ja ohjelmointiohjelmistoista
Erfarenhet av Microsoft Word / Excel / Access /
우수한 MS 워드/ 엑셀/ 데이타 베이스/ 파워
PowerPoint.
포인트 사용 능력
Kuvaus hakijan taidoista sanaluetteloiden, taulukoiden, tietokantojen sekä presentaatioiden tekemisestä
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Erfarenhet av CAD / CAM.
CAD/ CAM 사용 능력
Kuvaus hakijan taidoista design-ohjelmistojen kanssa
현재 ... 면허증 소지자
Selostus siitä, että hakijalla on ajokortti

Jag besitter ett ...-körkort.
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