Të vendoset fotografia këtu/ të fshihet teksti shpjegues

Curriculum Vitae
Informacione Personale
M biemri / Emri Mbiemri & Emri
Numri Personal i ID: Nr 10 shifror qe gjendet ne ID , Psh. 0001112223
Adresa Numri i shtëpisë/ Rruga/ Kodi postal/ Qyteti/ Shteti
Telefoni Numri i Telefonit fiks dhe numri i
telefonit celular
Fax Numri i Faksit nëse ka
E-mail Emaili personal
Nacionaliteti
Data dhe vendi i lindjes
Gjinia

Kombësia e kandidatit
Data dhe vendi i lindjes
Gjinia

Fusha Profesionale Shkruani profesionin tuaj
Eksperiencat e punës Shkruani eksperiencën profesionale/ nëse ka nevoj shtoni rubrika të reja/ filloni nga puna aktuale
Data
Funksioni që është ushtruar
Aktivitetet kryesore dhe përgjegjësitë
Emri dhe adresa e punëdhënësit
Lloji i biznesit ose sektorit
Data
Funksioni që është ushtruar
Aktivitetet kryesore dhe përgjegjësitë
Emri dhe adresa e punëdhënësit
Lloji i biznesit dhe sektorit

Edukimi dhe Trajnimet Shkruani për përvojën tuaj akademike/ nëse ka nevojë shtoni rubrika të reja/ filloni nga shkolla/kursi
aktual

Data
Titulli i fituar i kualifikimit
Aftesitë profesionale të përfituara
Emri dhe lloji i organizates që ka ofruar
edukimin dhe trajnimin
Niveli i klasifikimit kombëtar dhe
ndërkombëtar
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Aftësitë personale dhe
kompetencat
Gjuha amtare Shkruani gjuhën amtare/ Nëse ka nevojë shtoni rubrikat për gjuhë tjera.
Gjuhët tjera
Vetë – vlerësimi
Sipas nivelit europian (*)

Të kuptuarit
Dëgjimi

Të folurit
Lex imi

E folur interaktiv e

E folur produktiv e

Anglisht
Tjeter
(*) Korniza e përbashkët evropiane e referencës për gjuhët

Aftesitë shoqërore Shpjegoni aftësitë tuaja shoqërore
a

Aftesitë organizative Aftësitë për planifikim, organizim dhe menaxhim në përgjithësi
Aftësit teknike Listoni paisjet e zyrës që keni aftësi të përdorni
Aftësit kompjuterike Listoni programet kompjuterike që keni aftësi të përdorni dhe nivelin e ekspertizës
Patent Shoferi Përgjigjuni në pyetjen nëse keni patent shofer dhe nëse po, shkruani cilën kategori
Dokumente të bashkangjitur
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Listoni dokumentet e bashkangjitur në CV

Shkrimi

