
Solliciteren
Curriculum Vitae

Curriculum Vitae - Persoonlijke gegevens
Nederlands Thais
Voornaam ชื่อขึ้นต้น

Voornaam van de sollicitant

Achternaam นามสกุล
Achternaam van de sollicitant

Geboortedatum วันเกิด
Geboortedatum van de sollicitant

Geboorteplaats สถานที่เกิด
Geboorteplaats van de sollicitant

Nationaliteit สัญชาติ
Nationaliteit van de sollicitant

Burgerlijke staat สถานะแต่งงาน
Burgerlijke staat van de sollicitant

Ongehuwd โสด
Ongehuwd

Gehuwd แต่งงานแล้ว
Gehuwd

Weduwe/Weduwnaar เป็นหม้าย
Alleenstaand vanwege overlijden partner

Adres ที่อยู่
Adres van de sollicitant

Telefoon หมายเลขโทรศัพท์
Telefoonnummer, waaronder de sollicitant te bereiken is

E-mail อีเมล
E-mailadres van de sollicitant
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Website เว็บไซต์

Persoonlijke of zakelijke website van de sollicitant

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

1991-1995/ มหาวิทยาลัยซีแอตเติล
/ซีแอตเติล วอชิงตัน
ปริญญาตรีในสาขาบริหารธุรกิจ

Standaardformaat in de VS voor het opsommen van gevolgde opleidingen

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

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

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

Hoger onderwijs มหาวิทยาลัย
Onderwijsinstelling voor hoger onderwijs in de VS

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

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

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

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

Universiteit มหาวิทยาลัย
Onderwijsinstelling voor hoger onderwijs in Groot-Brittannië

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

1998 - ปัจจุบัน /บริษัท Jackson Shoes /
Spokane, กรุงวอชิงตัน ดีซี
ผู้จัดการ
ความรับผิดชอบประกอบไปด้วย:

Voorbeeld van een standaardopsomming van werkervaring

Werkervaring bij ... มีประสบการณ์ทำงานที่...
Beschrijving van tot nu toe opgedane werkervaring

Stage bij ... การฝึกงานที่...
Beschrijving van tijdelijke werkzaamheden

Vrijwilligerswerk bij ... งานอาสาสมัครที่...
Beschrijving van onbetaalde werkzaamheden, meestal voor een goed doel

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

มีความสามารถในการเขียนและการพู
ดเป็นอย่างดี

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

Vloeiende mondelinge en schriftelijke
beheersing van het ...

สามารถเขียนและพูดได้อย่างคล่อง
แคล่ว

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

Goede computervaardigheden ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
Beschrijving van de computervaardigheden

Uitstekende communicatieve vaardigheden /
Onderhandelingsvaardigheden /
Presentatievaardigheden

การสื่อสารอย่างเยี่ยมยอด/การเจร
าจาต่อรอง/ความสามารถในการนำเสนอ

Beschrijving van de communicatieve vaardigheden

Gevorderde kennis van Microsoft Office / HTML-
programmering

ความสามารถในระดับเชี่ยวชาญในMicr
osoft Office Suite และ HTML programming.

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

ความรู้เกี่ยวกับ Microsoft Word/ Excel /
Access / Powerpoint

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

Kennis van CAD / CAM มีความคุ้นเคยในการใช้ CAD / CAM
Beschrijving van de kennis van ontwerpsoftware

Rijbewijs categorie ... ตอนนี้กำลังถือใบขับขี่อยู่
Beschrijving van de wettelijke bevoegdheid te mogen autorijden
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