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Curriculum Vitae - 
Esperanto Roemeens
Antaŭnomo Prenume

La nomo de la kandidato

Familinomo Nume
La familinomo de la kandidato

Naskiĝdato Data naşterii
La dato kaj jaro kiam la kandidato naskiĝis

Naskiĝejo Locul naşterii
La nomo de la loko kie la kandidato naskiĝis

Ŝtataneco Naţionalitate
La lando de la civitaneco de la kandidato

Edzecostato Stare civilă
La rilatostatuso de la kandidato

Senedza Necăsătorit
Ne edziĝinta aŭ en rilato

Edziĝinta Căsătorit
Edziĝinta

Vidvo/vidvino Văduv
Senedza pro la morto de edzo/edzino

Adreso Adresa
La preciza loko kie la kandidato estas nuntempe vivanta

Telefonnumero Telefon
Telefonnumero por kontakti

Retpoŝto E-mail
La laboranta retpoŝtadreso de la kandidato
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Retpaĝaro Website

La persona aŭ negoca retpaĝaro de la kandidato

Curriculum Vitae - 
Esperanto Roemeens
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration

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

Norma formato en la Usono por printi vian edukadan historion

Malalta lernejo Şcoala primară (aproximativ, deoarece la noi perioadele
sunt altele)

La lernejo en Usono por infanoj inter ses kaj dek jaroj

Gimnazio Gimnaziu
La lernejo en Usono por infanoj inter dek unu kaj dek kvar jaroj

Liceo Liceu (aproximativ deoarece corespondenţa nu este
exactă în ceea ce priveşte vârsta)

La lernejo en Usono por infanoj inter dek kvar kaj dek ok jaroj

Kolegio Colegiu (la noi facultate)
Usona nomo por nivelo de edukado ĉe universitato

Infanejo Creşă (apoximativ deoarece creşa în România se
frecventează până la vârsta de trei ani)

La lernejo en UR por infanoj inter du kaj kvar jaroj

Malalta lernejo Grădiniţa (echivalent)
La lernejo en UR por infanoj inter kvar kaj sep jaroj

Meza lernejo Ciclul primar
La lernejo en UR por infanoj inter sep kaj dek jaroj

Gimnazio Gimnaziu
La lernejo en UR por infanoj inter dek kaj dek ses jaroj

Liceo Ciclul superior al liceului (pentru elevii între 16 și 18 ani)
La lernejo en UR por infanoj inter dek ses kaj dek ok jaroj
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Universitato Universitate

UR nomo por nivelo de edukado ĉe universitato

Curriculum Vitae - 
Esperanto Roemeens
1998 - aktuala / Jackson Shoes Inc. / Spokane,
WA
Direktoro
Respondecoj:

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

Ekzemplo de la norma maniero skribi la laboran historion

Labora sperto ĉe... Experiență de lucru la...
Uzata por enkonduki periodon de laboro

Staĝo ĉe... Internship/practică la...
Uzata por enkonduki portempan periodon de laboro. La termino estas ofte uzata, kiam oni laboras ekstere
por certa periodo

Volontula laboro ĉe... Voluntariat la...
Uzata por enkonduki sensalajran periodon de laboro, kutime por helpi tiujn en bezono

Curriculum Vitae - 
Esperanto Roemeens
Bona kompreno de... ambaŭ skribita kaj parolita Bună înțelegere a limbii...atât în scris cât și

conversațional.
Uzata por montri, ke la kandidato havas decan nivelon de kompetenteco en lingvo

Flua en... ambaŭ skribita kaj parolita Fluență în limba..., atât scris cât și vorbit.
Uzata por montri, ke la kandidato estas flua en certa lingvo

Legoscia en komputilo Cunoștințe PC. 
Uzata por montri, ke la kandidato povas uzi ĉiujn bazajn funkciojn de komputilo

Bonegaj lertecojn en
komunikado/intertraktado/prezento

Abilități excelente de comunicare/negociere/prezentare.

Uzata por montri, ke la kandidato estas bona kun komunikado/intertraktado/prezento
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Altnivela nivelo de kapabloj en Microsoft Office
Suite/programado HTML.

Cunoștințe avansate de folosire a aplicațiilor Microsoft
Office și cunoștințe HTML.

Uzata por montri, ke la kandidato havas profundan konon pri kiel uzi ĉiuj la programoj de Microsoft Office
kaj HTML

Scio de Microsoft Word / Excel / Access /
Powerpoint.

Cunoștințe de Microsoft Word, Excel, Access,
Powerpoint.

Uzata por montri, ke la kandidato havas antaŭan konon pri kiel uzi procesoron de vortoj, kalkultabelon,
datumbazon kaj programaron de prezento

Familiareco kun CAD / CAM. Bună stăpânire a CAD/CAM.
Uzata por montri, ke la kandidato povas uzi programaron de komputila dezajno 

Kondukpermesilo... Actualmente în posesia unui permis de conducere.
Uzata por montri, ke la kandidato povas laŭleĝe konduki
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