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Curriculum Vitae

Curriculum Vitae - Persoonlijke gegevens
Nederlands Hindi
Voornaam नाम

Voornaam van de sollicitant

Achternaam कुलनाम
Achternaam van de sollicitant

Geboortedatum जन्म दिन
Geboortedatum van de sollicitant

Geboorteplaats जन्म स्थान
Geboorteplaats van de sollicitant

Nationaliteit राष्ट्र
Nationaliteit van de sollicitant

Burgerlijke staat वैवाहिक स्थिति
Burgerlijke staat van de sollicitant

Ongehuwd अविवाहित
Ongehuwd

Gehuwd विवाहित
Gehuwd

Weduwe/Weduwnaar विधुर/विधवा
Alleenstaand vanwege overlijden partner

Adres पता
Adres van de sollicitant

Telefoon टेलीफोन नंबर
Telefoonnummer, waaronder de sollicitant te bereiken is

E-mail ई-मेल
E-mailadres van de sollicitant
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Website वेबसाईट

Persoonlijke of zakelijke website van de sollicitant

Curriculum Vitae - Opleiding
Nederlands Hindi
1991 - 1995 / Universiteit Seattle / Seattle, WA
Bachelor Bedrijfskunde

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

Standaardformaat in de VS voor het opsommen van gevolgde opleidingen

Basisschool विद्यालय
Onderwijsvorm voor kinderen van 8 tot 13 jaar in de VS

Junior highschool विद्यालय
Onderwijsvorm tussen de basisschool en de middelbare school voor kinderen van 13 tot 16 jaar in de VS

Middelbare school महाविद्यालय
Onderwijsvorm na de junior highschool voor kinderen van 16 tot 18 jaar in de VS

Hoger onderwijs विश्वविद्यालय
Onderwijsinstelling voor hoger onderwijs in de VS

Kleuterschool बालवाड़ी
Onderwijsvorm voor kinderen van 4 tot 7 jaar in Groot-Brittannië

Basisschool विद्यालय
Onderwijsvorm voor kinderen van 7 tot 10 jaar in Groot-Brittannië

Middelbare school विद्यालय
Onderwijsvorm voor kinderen van 10 tot 16 jaar in Groot-Brittannië

Sixth-Form College महाविद्यालय
Onderwijsvorm voor kinderen van 16 tot 18 jaar in Groot-Brittannië

Universiteit विश्वविद्यालय
Onderwijsinstelling voor hoger onderwijs in Groot-Brittannië

Curriculum Vitae - Werkervaring
Nederlands Hindi
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1998 - nu / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager Werkzaamheden:

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

Voorbeeld van een standaardopsomming van werkervaring

Werkervaring bij ... ... में अनुभव
Beschrijving van tot nu toe opgedane werkervaring

Stage bij ... ... में प्रशिक्षुता
Beschrijving van tijdelijke werkzaamheden

Vrijwilligerswerk bij ... ... में अवैतनिक काम
Beschrijving van onbetaalde werkzaamheden, meestal voor een goed doel

Curriculum Vitae - Vaardigheden
Nederlands Hindi
Goede mondelinge en schriftelijke beheersing
van het ...

... में लिखित और मौखिक ज्ञान

Beschrijving van vreemde talen, die je op een behoorlijk niveau spreekt

Vloeiende mondelinge en schriftelijke
beheersing van het ...

... में लिखित और मौखिक ज्ञान

Beschrijving van vreemde talen, die je op een zeer hoog niveau spreekt

Goede computervaardigheden कंप्यूटर में साक्षर
Beschrijving van de computervaardigheden

Uitstekende communicatieve vaardigheden /
Onderhandelingsvaardigheden /
Presentatievaardigheden

व्यक्तिगत संचार/बातचीत/प्रस्तुती में कुशल

Beschrijving van de communicatieve vaardigheden

Gevorderde kennis van Microsoft Office / HTML-
programmering

Microsoft Office सूट/ मूलभूत HTML प्रग्रामिंग में अग्रवर्ती
ज्ञान

Beschrijving van gevorderde computervaardigheden

Kennis van Microsoft Word / Excel / Access /
Powerpoint

Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint में साक्षर

Beschrijving van de kennis van tekstverwerking, spreadsheet-, database- en presentatiesoftware
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Kennis van CAD / CAM CAD / CAM से परिचित 

Beschrijving van de kennis van ontwerpsoftware

Rijbewijs categorie ... मेरे पास गाड़ी चलाने की अनुमती है.
Beschrijving van de wettelijke bevoegdheid te mogen autorijden
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