
Solliciteren
Curriculum Vitae

Curriculum Vitae - Persoonlijke gegevens
Nederlands Japans
Voornaam 名前

Voornaam van de sollicitant

Achternaam 名字
Achternaam van de sollicitant

Geboortedatum 誕生日
Geboortedatum van de sollicitant

Geboorteplaats 出生地
Geboorteplaats van de sollicitant

Nationaliteit 国籍
Nationaliteit van de sollicitant

Burgerlijke staat 配偶者の有無
Burgerlijke staat van de sollicitant

Ongehuwd 独身
Ongehuwd

Gehuwd 既婚
Gehuwd

Weduwe/Weduwnaar 独身
Alleenstaand vanwege overlijden partner

Adres 現住所
Adres van de sollicitant

Telefoon 電話番号
Telefoonnummer, waaronder de sollicitant te bereiken is

E-mail メールアドレス
E-mailadres van de sollicitant
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Website ウェブサイト

Persoonlijke of zakelijke website van de sollicitant

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

1991-1995年／シアトル大学／ワシントン州シアトル
経営学士

Standaardformaat in de VS voor het opsommen van gevolgde opleidingen

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

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

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

Hoger onderwijs 大学
Onderwijsinstelling voor hoger onderwijs in de VS

Kleuterschool 幼児学校
Onderwijsvorm voor kinderen van 4 tot 7 jaar in Groot-Brittannië

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

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

Sixth-Form College シックス・フォーム・カレッジ
Onderwijsvorm voor kinderen van 16 tot 18 jaar in Groot-Brittannië

Universiteit 大学
Onderwijsinstelling voor hoger onderwijs in Groot-Brittannië

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

1998年-現在/Jackson Shoes
有限会社/ワシントン州スポーケン
管理者
の職務含む

Voorbeeld van een standaardopsomming van werkervaring

Werkervaring bij ... ・・・・で働いた経験があります。
Beschrijving van tot nu toe opgedane werkervaring

Stage bij ... ・・・・でのインターンシップを行いました。
Beschrijving van tijdelijke werkzaamheden

Vrijwilligerswerk bij ... ・・・・でのボランティア活動を行い増ました。
Beschrijving van onbetaalde werkzaamheden, meestal voor een goed doel

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

・・・・の読解と会話両方に秀でています。

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

Vloeiende mondelinge en schriftelijke
beheersing van het ...

・・・・の読解と会話両方に秀でています。

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

Goede computervaardigheden パソコンを使いこなせます。
Beschrijving van de computervaardigheden

Uitstekende communicatieve vaardigheden /
Onderhandelingsvaardigheden /
Presentatievaardigheden

優れたコミュニケーション力／交渉能力／プレゼンテ
ーション能力

Beschrijving van de communicatieve vaardigheden

Gevorderde kennis van Microsoft Office / HTML-
programmering

高度なマイクロソフトオフィスの技術／基本的なHTM
Lプログラミング技術

Beschrijving van gevorderde computervaardigheden
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Kennis van Microsoft Word / Excel / Access /
Powerpoint

マイクロソフトワード／エクセル／アクセス／パワー
ポイントの知識

Beschrijving van de kennis van tekstverwerking, spreadsheet-, database- en presentatiesoftware

Kennis van CAD / CAM CAD/ CAMの知識
Beschrijving van de kennis van ontwerpsoftware

Rijbewijs categorie ... ・・・・の免許を保有しています。
Beschrijving van de wettelijke bevoegdheid te mogen autorijden
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