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Curriculum Vitae 
 

        

Jan Kowalski 

 

Email:  

Telefon: 

Data urodzenia: 

Kraj zamieszkania: 

Miasto zamieszkania: 

 

Wykształcenie: 

 
    Szkoła wyższa 
    Szkoła ponadgimnazjalna 
 

Doświadczenie: 

 
    Staż zawodowy/ praca w/ praktyki w... 

 

Umiejętności: 
obsługa komputera 

                            prawo jazdy 
                                umiejętność pracy w grupie 
                              komunikatywność 
                                elastyczność 
                             umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych 
                             umiejętność planowania i organizacji pracy 

 

Umiejętności językowe: 
Angielski poziom  A1/ A2/B1/B2/C1/C2 
Niemiecki poziom  
Włoski poziom 

Kursy, szkolenia, certyfikaty: 
kurs 
szkolenie w zakresie... 

                                    certyfikat.... 
                                           pierwsza pomoc 
                                           BHP 

 

 

ZDJĘCIE 
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Jan  Kowalski       

 

Email: 

Telephone: 

Date of birth: 

Country of residence: 

City of residence: 

 

 

Education 
                           Secondary education 
                                Technical college 

 

Work experience 

                            

 Work practice 
                             Work at..... 
                             Work practice at.... 

Skills 

                            

computer skills                                                   
driving license category B       

                            teamwork                                  
                           communication skills                                           

flexibility                                  
                             handling difficult situations                                 

planning and organisational skills of work    
    

Command of languages 
English A1/A2/B1/B2/C1/C2 level 
German 
Italian 

 

Courses , training, certificates 
                            …...course                                
                                  schooling in the field of.....     
                                  ….... certificate                         
                                  first aid                                      
                                  OSH                                          

 

 

 

FOTO 
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Jan Kowalski 

Email: 

Telefono: 

Data do nascita:           

Paese di residenza: 

Citta di residenza: 

 

 

Formazione 

                                         

istruzione secondaria 
                                           universita tecnica 
 

Esperienza professionale 

                                        

lavoro in... /practica in... 
 

 

Competenze 
                                  competenze informatiche 
                                         guida licenza categoria b 
                                         lavoro in un gruppo 
                                         abilita di communikazione 
                                         flessibilita 
                                         far fronte a situazioni difficili 
                                         capacita di pianificare e organizzare del lavoro 
 

Conoscenza delle lingue straniere 
 
Inglese 
Tedesco  
Italiano 

 

 

Corsi, formazione, certificate 

 
                                         il corso del... 
                                         formazione nel campo della... 
                                         pronto soccorso 
                                         salute e sicurezza sul lavoro          

 

 

 

IMMAGINE 
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