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4. Europass onElETrajzok

4.a

La katos Sá ndor
aut ósz erel ő

Önéletrajz

SZEMÉLYI ADATOK

Lakatos Sándor
Szerelő sor 6., 6000 Kecskemét (Magyarország)
+36705478251
sandor_lakatos90@hotmail.com
Születési dátum 1990. 12. 02.

BETÖLTENI KÍVÁNT
MUNKAKÖR

Gépjármű- és motorkarbantartó

SZAKMAI TAPASZTALAT
2012. júl. –2014. jan.

Berendezéskezelő a felületkezelés és fényezés területén
Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft.
▪ A berendezések üzemeltetése és felügyelete
▪ A hibák felismerése a karosszérián

biztosítása
▪ A szélvédőélvédő ragasztó-berendezés megfelelő munkapozíciójának
▪ A gépek és berendezések átállítása
▪ A karosszéria bevezérlése a berendezésbe
s és zavarelhárítás
▪ A folyamatok és a berendezések hibaelemzésének végrehajtása, zavarelemzé
végrehajtása
▪ A karbantartások és szervíztevékenységek elvégzése, a takarítás felügyelete
helyezésénél
▪ Közreműködés a gépegység / gépsor felépítésénél, átvételénél és üzembe
▪ Próbajáratás végrehajtása átépítés ill. átállítás után

2010. aug. –2012. ápr.

Fényező gyakornok
Mercedes Benz, Passau (Németország)
▪ Lakkhibák, sérülések utómunkája
▪ Fényezés javítás elő- és utómunkája
▪ Teljes elem fényezése
▪ Spot-javítás elvégzése

TANULMÁNYOK
2005. szept. –2010. jún.

Autószerelő

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium
Szakközépiskola és Szakiskolája, Kecskemét

Gáspár András

▪ autószerelő szakmai ismeretek
▪ járműkarbantartás
▪ járműszerkezet javítása
▪ járműdiagnosztika

2009. márc. –2009. jún.

2014. 10. 29.

Leonardo Program
Berufsfachschule Passau, Passau (Németország)
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Önéletrajz

Lakatos Sándor

SZEMÉLYES KÉSZSÉGEK
Anyanyelve

magyar

Egyéb nyelvek

SZÖVEGÉRTÉS

német

BESZÉD

ÍRÁS

Hallás utáni értés

Olvasás

Társalgás

Folyamatos beszéd

C1

C2

C1

C2

C1

B1

B1

Großes Deutscher Sprachdiplom

angol

B2

B2

B2
Euro komplex B2 nyelvvizsga

Szintek: A1/2: alapszintű felhasználó - B1/2: Önálló felhasználó - C1/2:Mesterfokú
felhasználó
Közös Európai Nyelvi Referenciakeret

Kommunikációs készségek

jó kommunikációs képesség, amit a Németországban töltött idő alatt szereztem

Munkával kapcsolatos készségek

precizitás, monotonitástűrés

Számítógép-felhasználói
készségek

felhasználói szintű ismeretek

Járművezetői engedély(ek)

2014. 10. 29.

C
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4.b

Frizura Ne lly
fodrász

Önéletrajz

SZEMÉLYI ADATOK

Frizura Nelly
Fonó utca 4. 8242 Veszprém
+36304321654
frizura.nelly@hotmail.com
Születési dátum 1985. 02. 28. | Állampolgárság magyar

BETÖLTENI KÍVÁNT
MUNKAKÖR

Fodrász

SZAKMAI TAPASZTALAT
2005. máj. –jelenleg

Női fodrász
Gyöngyvirág Szépségszalon, Sopron
- hajvágás ollóval, hajvágó géppel és borotvával, frizuraritkítás
- tartóshullám készítés
- hajfestés, színezés
- számítógépes frizurakészítés
- hajszárítás, hajformázás

2004. aug. –2005. febr.

Női fodrász gyakornok
Schwarzkopf Hajvágószalon, Bécs
- hajmosás, masszírozás
- hajvágás ollóval, hajvágó géppel és borotvával, frizuraritkítás
- tartóshullám készítés
- hajfestés, színezés
- hajszárítás, hajformázás

2003. szept. –2004. jún.

Fodrász tanuló
Hajbalzsam Fodrász Iskola, Veszprém
hajmosás, fejmasszírozás, hajvágás, beszárítás

TANULMÁNYOK
2003. szept. –2004. jún.

Fodrász
Hajbalzsam Fodrász Iskola, Veszprém
gyakorlat, férfi szakmai
marketing, anyagismeret, munkavédelem, hajvágás technikák, női szakmai
és, sminkelési
gyakorlat, hajhosszabítás, póthaj-készítés, haj- és fejbőrápolás, parókakészít
alapismeretek, német

1999. szept. –2003. jún.

érettségi
Bartók Béla Gimnázium, Veszprém

SZEMÉLYES KÉSZSÉGEK
Anyanyelve

2014. 10. 28.

magyar
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Önéletrajz

Egyéb nyelvek

német

Frizura Nelly

SZÖVEGÉRTÉS

BESZÉD

ÍRÁS

Hallás utáni értés

Olvasás

Társalgás

Folyamatos beszéd

B2

B1

B2

B1

Szintek: A1/2: alapszintű felhasználó - B1/2: Önálló felhasználó - C1/2:Mesterfokú
felhasználó
Közös Európai Nyelvi Referenciakeret

Kommunikációs készségek

vevőközpontúság, ügyfélbarát, barátságos attitűd, jó beszédkészség

Munkával kapcsolatos készségek

kreativitás, fodrászüzletben üzemelő gépek használatának ismerete

Számítógép-felhasználói
készségek
Egyéb készségek

A2

Word alapfok

kulturált megjelenés, jó rajzkészség

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
Díjak és kitüntetések

2014. 10. 28.

2007. Hajháló 4.internetes fodrászverseny közönségdíja
2. helyezett: V. Best-ia HairFodrász verseny, 2005. Veszprém
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4.c

Bárdos Já nos
hentes

Önéletrajz

SZEMÉLYI ADATOK

Bárdos János
Borda utca 78. 1165 Budapest
+36307845963
bardos.janos@gmail.com
Neme Férfi | Születési dátum 1961. 07. 22. | Állampolgárság magyar

BETÖLTENI KÍVÁNT
MUNKAKÖR

Hentes

SZAKMAI TAPASZTALAT
1981. júl. –2014. jan.

Hentes

- testtáji darabolást elvégezése, testek húsrészekre bontása;
- húsrészek formázása és csontozása;
- hús és húskészítmények értékesítése, kereskedelmi kiszolgálása;
- hús és húskészítmények pultra történő előkészítése;
- vevők kiszolgálása;
- szakmai eszközök használata

TANULMÁNYOK
1975. szept. –1980. jún.

Bolti hentes

Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola, Budapest
Darabozás, csontozás, húsipari értékesítés

SZEMÉLYES KÉSZSÉGEK
Anyanyelve
Kommunikációs készségek
Munkával kapcsolatos készségek

magyar
vevőközpontúság; ügyfélbarát, barátságos attitűd
a hentesüzletben üzemelő gépek használatának ismerete

Számítógép-felhasználói
készségek

Word alapfok

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
Díjak és kitüntetések

2014. 10. 29.

16.kerületi Mészár-steak verseny győztese,2008.
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4.d

Horváth An na
ide gen veze tő

Önéletrajz

SZEMÉLYI ADATOK

Horváth Anna
Angyal utca 27., 1094 Budapest (Magyarország)
+36308759621
horvath.anna.@gmail.com
Skype megmutatomavarost

BETÖLTENI KÍVÁNT
MUNKAKÖR

Idegenvezető

SZAKMAI TAPASZTALAT
2010. júl. –jelenleg

Idegenvezető
Várlátogatás Kft., Budapest
- A Budai Várnegyedben tartott idegenvezetés magyarul, angolul és németül;
z igazodó utazási
- az utazási szokások változásainak figyelemmel kisérésével a változásokho
ajánlatok és értékesítési akciók összeállítása;
- üzleti levelezés lebonyolítása, az üzleti szintű szerződések előkészítése;
- a turisztikai kínálatban a gasztronómiai szempontokat érvényesítése;
épségük és vagyonbiztonságuk
- a felügyeletemre bízott vendégek komfortérzetének biztosítása, testi
megóvása;
- az előirt ügyviteli műveletek (bizonylatolás, számlázás, leltározás) végzése;

2009. nov. –2010. febr.

Gyakornok
Várlátogatás Kft.
- Utazási ajánlatok összeállításában való részvétel
turisták részére
- A Budai Várnegyed nevezetességeinek bemutatása magyarul belföldi
- A felügyeletemre bízott vendégek kéréseinek ellátása

TANULMÁNYOK
2008. szept. –2010. jún.

Idegenvezető

2006. szept. –2010. máj.

Érettségi

Bólyai János Turisztikai Szakképző Iskola, Budapest
módszertan, autóbuszos és
Idegenforgalmi ismeretek, művelődéstörténeti és országismeret, szakmai
gyalogos célnyelvi idegenvezetés

Pais Dezső Gimnázium, Miskolc

SZEMÉLYES KÉSZSÉGEK
Anyanyelve

magyar

Egyéb nyelvek

német

2014. 10. 29.

ÍRÁS

BESZÉD

SZÖVEGÉRTÉS

Hallás utáni értés

Olvasás

Társalgás

Folyamatos beszéd

B1

B2

B1

B2
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Önéletrajz

Horváth Anna

angol

C1

C1

B2

B2

spanyol

A2

B1

B1

A2

A1

B2

B1

B2

C1

C1

B2

görög

Szintek: A1/2: alapszintű felhasználó - B1/2: Önálló felhasználó - C1/2:Mesterfokú
felhasználó
Közös Európai Nyelvi Referenciakeret

Kommunikációs készségek
Szervezési/vezetői készségek

Munkával kapcsolatos készségek
Számítógép-felhasználói
készségek

Kiváló kommunikációs képesség, köszönhetően a nemzetközi közegben

való munkának.

Kiemelkedő szervezési és vezetési képességek, köszönhetően a városnéző
kirándulások
szervezésében és lebonyolításában való gyakorlatomnak.
Magas stressztűrés, jó problémamegoldóképesség
Microsoft Office programok felhasználói szintű ismerete

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
Hobbi

2014. 10. 29.

Viharvadászat
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4.e

Szám lá ló Péter
kön yvel ő

Önéletrajz

SZEMÉLYI ADATOK

Számláló Péter
Mérleg utca 17. 5600 Békéscsaba
+36704265982
peter.szamlal@gmail.com
Skype peter.szamlal

BETÖLTENI KÍVÁNT
MUNKAKÖR

Könyvelési és számviteli munkatárs

SZAKMAI TAPASZTALAT
2012. 01. –jelenleg

Számviteli ügyintéző
Hörmann Kft.
összeállítása
- nyilvántartások vezetése, az összesítő feladások készítése, a beszámolók
és gazdasági
- a beszámolóban a könyvviteli nyilvántartásokban szereplő adatok elemzése
döntéseket megalapozó következtetések levonása
szabályszerűségének,
- az elszámolások, a beszámolóban szereplő adatok jogszerűségének,
megbízhatóságának, bizonylatokkal való alátámasztása,
- valóságnak megfelelő belső és külső információk előállítására, szolgáltatása

2006. 01. –2011. 01.

Mérlegképes könyvelő
Talentum és Társa Kft., Sopron
- könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok elvégzése
összeállítása
- nyilvántartások vezetése, az összesítő feladások készítése, a beszámolók
- a beszámolóban a könyvviteli nyilvántartásokban szereplő adatok elemzése
döntéseket megalapozó következtetések levonása

és gazdasági

TANULMÁNYOK
2004. 09. –2005. 06.

Mérlegképes könyvelő
Csány László Közgazdasági Szakközépiskola, Sopron
- Jogi ismeretek
- Pénzügyi ismeretek
- Számvitel és elemzés
- Gazdasági és vezetési ismeretek
- Számvitel és elemzés - Számvitelszervezés

2000. 09. –2004. 05.

Érettségi
Csány László Közgazdasági Szakközépiskola, Sopron

SZEMÉLYES KÉSZSÉGEK
Anyanyelve
Egyéb nyelvek

2014. 10. 29.

magyar
BESZÉD

SZÖVEGÉRTÉS
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Önéletrajz

Számláló Péter

Hallás utáni értés

Olvasás

Társalgás

Folyamatos beszéd

angol

C1

C1

B2

C2

francia

C1

B2

B2

C1

B2

B2

Szintek: A1/2: alapszintű felhasználó - B1/2: Önálló felhasználó - C1/2:Mesterfokú
felhasználó
Közös Európai Nyelvi Referenciakeret

Kommunikációs készségek

Szervezési/vezetői készségek
Munkával kapcsolatos készségek
Számítógép-felhasználói
készségek

- kiváló konliktus kezelés, amit a nemzetközi önkéntes munka során a
különböző nemzetekkel való
együttműködés során hasznosítottam
- jó szervezési képesség, amit az önkéntes munka során sajátítottam el
- precizitás, monotonitástűrés
ECDL vizsga

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
Kutatások/ Projektek

2014. 10. 29.

2011 jan. - 2011 okt. : Önkéntes - Sanksriti Project Indian Institut for Rural
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4.f

Ta kács Ád ám Dá vid
pincér

Önéletrajz

SZEMÉLYI ADATOK

Takács Ádám Dávid
Aranyhomok utca 23/B., 9029 Győr (Magyarország)
+36704569827
takacsadamd@gmail.com
Skype horgobanditak

BETÖLTENI KÍVÁNT
MUNKAKÖR

Főpincér

SZAKMAI TAPASZTALAT
2012. aug. –2013. aug.

Felszolgáló
Keleti Kényelem Luxus Világjáró Hajó
-privát vendégek kiszolgálása napi 24 órában, azonnali készenlétben
felszolgálás,
-az előkészítés, a terítés, a vendég fogadása, a rendelés felvétele és a
-gasztronómiai ajánlások megfogalmazása,
-különböző rendezvények szervezési és lebonyolítási feladataiban részvétel,
-az etikett és protokoll szabályok alkalmazása

2011. júl. –2012. febr.

Gyakornok
Hotel Marigold, Pécs
- különböző ételek és italok szakszerű felszolgálása

TANULMÁNYOK
2010. szept. –2012. jún.

Pincér

la, Pécs
Báthory István Kereskedelmi, Vendéglátó, Idegenforgalmi Székhelyisko
- Gazdasági és vendéglátó alapismeretek
- Pincér ismeretek
- Élelmiszerismeret
- Szakmai idegen nyelv

2005. szept. –2010. jún.

Érettségi
Kölcsey Ferenc Gimnázium, Pécs

SZEMÉLYES KÉSZSÉGEK
Anyanyelve
Egyéb nyelvek

magyar

2014. 12. 08.

BESZÉD

SZÖVEGÉRTÉS

Hallás utáni értés

Olvasás

Társalgás
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Önéletrajz

Takács Ádám Dávid

német

B1

B2

B1

B2

angol

C1

B1

C1

B2

B2

B1

spanyol

A2

B1

A1

B1

EuroExam

A2

Szintek: A1/2: alapszintű felhasználó - B1/2: Önálló felhasználó - C1/2:Mesterfokú
felhasználó
Közös Európai Nyelvi Referenciakeret

Kommunikációs készségek
Szervezési/vezetői készségek

Munkával kapcsolatos készségek

- kiváló kommunikációs képesség, köszönhetően a nemzetközi közegben

való munkának

jó szervezői képesség, különböző vacsoraestek és események szervezéséb
en vettem részt a hajón
töltött idő alatt
magas stressztűrés

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
Hobbi

Hegymászás
Zenelés a HörgőBanditák metálbandában

2014. 12. 08.
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4.g

Hard El ek

szoftverfejlesztő
Önéletrajz

SZEMÉLYI ADATOK

Hard Elek
Egér utca 15. 6726 Szeged
+36304589632
hardelek@szoftverfejl.hu
www.elekhard.com
Skype hardelekszoftver

BETÖLTENI KÍVÁNT
MUNKAKÖR

Szoftverfejlesztő

SZAKMAI TAPASZTALAT
2010. 01. –jelenleg

Szoftverfejlesztő
Szoftver Mindenkinek Kft., Szeged
▪ Projektek tervezése, vezetése és értékelése;
és megvalósítani az
▪ a programozás módszertani ismereteinek felhasználásával megtervezni
adatbázisokat;
kódolása;
▪ az adattárolási rétegek adatbáziskezelő nyelv használatával történő
zetben.
▪ az elkészült rendszerek tesztelése, dokumentálása a kialakított eszközkörnye

TANULMÁNYOK
2007. 09. –2009. 05.

Szoftverfejlesztő
Neumann János Informatikai Szakközépiskola, Szeged
▪ Programozási alapismereteket
▪ Algoritmusok készítése és felhasználása
▪ Ismertebb interpreter-es nyelvek: PHP, JS, VB
XML, SQL
▪ Ismertebb script nyelvek ismerete: MaxScript, ActionScript : HTML (+CSS),
▪ Grafikai és animációs programok - ADOBE Photoshop, Flash, 3D StudioMax
▪ Fejlesztőkeretrendszerek felhasználása és alkalmazása
▪ Ismertebb compiler-es nyelvek használata: C++, C#, JAVA
▪ Programnyelvek specifikus lehetőségei: JAVA, Python
▪ Játékfejlesztés (tervezés, programozás, tesztelés, dokumentálás)

2003. 09. –2007. 06.

Érettségi
Apáczai Csere János Gimnázium, Hajdúszoboszló

SZEMÉLYES KÉSZSÉGEK
Anyanyelve
Egyéb nyelvek

magyar

2014. 10. 29.

BESZÉD

SZÖVEGÉRTÉS

Hallás utáni értés

Olvasás

Társalgás
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Önéletrajz
angol

Hard Elek

B2

B2

B2

B2

Szintek: A1/2: alapszintű felhasználó - B1/2: Önálló felhasználó - C1/2:Mesterfokú
felhasználó
Közös Európai Nyelvi Referenciakeret

Munkával kapcsolatos készségek
Számítógép-felhasználói
készségek

B2

- precizitás, monotonitástűrés
HTML (+CSS), XML, SQL, C++, C#, JAVA

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
Tagságok
Publikációk

2014. 10. 29.

Magyar Fiatal Szoftverfejlesztők Társasága
"A szoftverek jövője - új utak a programozásban?" in Magyar Fejlesztők
CXXVI (2013/2) 24–26.
" A XXII. század kihívásai a programozásban" in Programozás Napjainkban
I (2012) 63–71
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4.h

Vitor la Rita
újságíró

Önéletrajz

SZEMÉLYI ADATOK

Vitrola Rita
Penna út 5., 8900 Zalaegerszeg (Magyarország)
+36306664514
ritavitrol@gmail.com
Skype vitrolarita

BETÖLTENI KÍVÁNT
MUNKAKÖR

Újságíró

SZAKMAI TAPASZTALAT
2010. máj. –jelenleg

Újságíró
Napi Próféta, Zalaegerszeg
▪ Riportotok és interjúk készítése;
feldolgozása;
▪ Információt gyűjtése; és a megszerzett információk ellenőrzése, kiegészítése,
;
▪ Az információ közölhető írásos formában rögzítése és szerkesztése
▪ A szerkesztőségi munka megszervezése;
▪ Szerkesztőségi egyeztetések, értekezletek szervezése;
▪ Kutatómunkát végezése, cikkek, szakcikkek írása;
▪ Részvétel a kiadványok nyomdai előkészítésében, archiválásában;
▪ Sajtóreklámok tervezése;
▪ Lapkészítési munkálatok elvégzése

2006. jan. –2010. jan.

Fotóriporter

▪ Fotózással kapcsolatos feladatokat elvégezése
▪ Portrék, tájképek, fotósorozatok készítése
▪ Retusálás, digitálisan javítás, módosítás;
▪ Lapkiadással kapcsolatos feladatokat elvégzése

2004. júl. –2005. márc.

Gyakornok
Déli Szónok, Budapest
▪ Sajtóreklámok tervezése;
▪ Kiadványok előkészítése, archiválása
▪ Szakcikkek írása, lektorálása

TANULMÁNYOK
2003. szept. –2005. jún.

Újságíró

Szent György Média és Informatikai Szakközépiskola, Budapest
▪ A médiaszerkesztőségekben újságírói tevékenység ellátása
n
▪ Az újságírói tevékenység ellátása az írott sajtó különféle orgánumaiba
ellátása
▪ Az újságíráshoz, lapkészítéshez illeszkedő fotóriporteri tevékenység
▪ Gépírás és levelezés
▪ A lapkiadói újságíró-szerkesztőt segítő tevékenységek ellátása

2014. 12. 08.
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Önéletrajz

1999. szept. –2003. jún.

Vitrola Rita

Érettségi
Zrínyi Ilona Gimnázium, Budapest

SZEMÉLYES KÉSZSÉGEK
Anyanyelve

magyar

Egyéb nyelvek

német

SZÖVEGÉRTÉS

BESZÉD

ÍRÁS

Hallás utáni értés

Olvasás

Társalgás

Folyamatos beszéd

C1

C2

C1

C2

C1

B2

B1

B2

B1

Großes Deutscher Sprachdiplom

angol

C1

C1

B2
TOEFL

spanyol

B1

B2

B1

Szintek: A1/2: alapszintű felhasználó - B1/2: Önálló felhasználó - C1/2:Mesterfokú
felhasználó
Közös Európai Nyelvi Referenciakeret

Kommunikációs készségek

Szervezési/vezetői készségek
Munkával kapcsolatos készségek
Számítógép-felhasználói
készségek

2014. 12. 08.

kiváló kommunikációs képesség,amelyet az írott sajtó különféle képviselőivel
való kapcsolattartás
során szereztem
jó vezetői képesség, amelyet egy 5 fős újságírói csapat élén szereztem
precizitás, kreativitás
ECDL vizsga
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4.i

a
Csere pes Bog lárk
vir ág kötő

Önéletrajz

SZEMÉLYI ADATOK

Cserepes Boglárka
Hóvirág utca 1/a. 4034 Debrecen
+36201498657
cserepes_boglar@yahoo.com

BETÖLTENI KÍVÁNT
MUNKAKÖR

Virágkereskedő

SZAKMAI TAPASZTALAT
2011. 04. –jelenleg

Bolti eladó
Százszorszép Virágkereskedés, Debrecen
- szaktanácsadás: növények kiválasztása és ápolása
- csokrok, tűzött virágdíszek, koszorúk készítése
- beszerzési tevékenység szervezése
- készletezés, a raktározás elvégzése
- készletek nyilvántartása

2009. 11. –2011. 01.

Piaci árus
Szatyor Termelői Piac, Debrecen
- virágkezelés, - előkészítés;
- virágdíszek készítése (csokrok, tűzött virágdíszek, koszorúk)
- marketingtevékenységet végezése
- értékesítés szervezése és lebonyolítása

2009. –jelenleg

Önkéntes
Debreceni Virágkarnevál, Debrecen
- virágkötészeti tartók, virágfüzérek és nagyméretű figurák készítése

TANULMÁNYOK
2008. 09. –2009. 06.

Virágkötő és virágkereskedő
Rózsabimbó Virágkötő Iskola
virágkereskedelem, virágkötészet, növényismeret és virágbolti eladás

2003. 09. –2007. 06.

Érettségi

Sirius Informatikai és Gazdasági Szakközépiskola, Debrecen
Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció

SZEMÉLYES KÉSZSÉGEK
Anyanyelve
Egyéb nyelvek

2014. 10. 29.

magyar
BESZÉD

SZÖVEGÉRTÉS
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Önéletrajz

angol

Cserepes Boglárka

Hallás utáni értés

Olvasás

Társalgás

Folyamatos beszéd

C1

C1

B2

C2

B2

B2

B1

TELC C1 komplex nyelvvizsga

olasz

B2

C1

B2
BME B2 komplex nyelvvizsga

Szintek: A1/2: alapszintű felhasználó - B1/2: Önálló felhasználó - C1/2:Mesterfokú
felhasználó
Közös Európai Nyelvi Referenciakeret

Kommunikációs készségek
Munkával kapcsolatos készségek

Számítógép-felhasználói
készségek

Járművezetői engedély(ek)

- az értésekítői munka során elsajátított jó kommunikációs készség
- kreativitás, ügyfélközpontúság
- a Debreceni virágkarneváli önkéntes munka során elsajátított csapatszellem
Microsoft Office felhasználói ismeretek

B

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
Díjak és kitüntetések

2014. 10. 29.

2011: A Debreceni Virágkarnevál legjobb önkéntese díj
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5. Europass oneletrajzok: szetvagott mintak
5.a
2012. júl. –2014. jan.   Berendezéskezelő a felületkezelés és fényezés területén
• Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft.
• A berendezések üzemeltetése és felügyelete
• A hibák felismerése a karosszérián
• A szélvédőélvédő ragasztó-berendezés megfelelő munkapozíciójának biztosítása
• A gépek és berendezések átállítása
• A karosszéria bevezérlése a berendezésbe
• A folyamatok és a berendezések hibaelemzésének végrehajtása,
zavarelemzés és zavarelhárítás végrehajtása
• A karbantartások és szervíztevékenységek elvégzése,
a takarítás felügyelete
• Közreműködés a gépegység/gépsor felépítésénél, átvételénél
és üzembe helyezésénél
• Próbajáratás végrehajtása átépítés ill. átállítás után

2010. aug. –2012. ápr.   Fényező gyakornok
Mercedes Benz, Passau (Németország)
• Lakkhibák, sérülések utómunkája
• Fényezés javítás elő- és utómunkája
• Teljes elem fényezése
• Spot-javítás elvégzése

2005. szept. –2010. jún.   Autószerelő
Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola
és Kollégium Gáspár András Szakközépiskola és Szakiskolája,
Kecskemét
• autószerelő szakmai ismeretek
• járműkarbantartás
• járműszerkezet javítása
• járműdiagnosztika

66
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2009. márc. –2009. jún.   Leonardo Program
Berufsfachschule Passau, Passau (Németország)

német szövegértés mesterszint
német beszéd mesterszint
német írás haladó

angol szövegértés középszint
angol beszéd középszint
angol írás küszöbszint

jó kommunikációs képesség, amit a Németországban
töltött idő alatt szereztem

precizitás, monotonitástűrés

felhasználói szintű ismeretek
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5.b
2005. máj. – jelenleg   Női fodrász
Gyöngyvirág Szépségszalon, Sopron
• hajvágás ollóval, hajvágó géppel és borotvával, frizuraritkítás
• tartóshullám készítés
• hajfestés, színezés
• számítógépes frizurakészítés
• hajszárítás, hajformázás

2004. aug. –2005. febr.   Női fodrász gyakornok
Schwarzkopf Hajvágószalon, Bécs
• hajmosás, masszírozás
• hajvágás ollóval, hajvágó géppel és borotvával, frizuraritkítás
• tartóshullám készítés
• hajfestés, színezés
• hajszárítás, hajformázás

2003. szept. –2004. jún.  Fodrász tanuló
Hajbalzsam Fodrász Iskola, Veszprém
hajmosás, fejmasszírozás, hajvágás, beszárítás

2003. szept. –2004. jún.  Fodrász
Hajbalzsam Fodrász Iskola, Veszprém
marketing, anyagismeret, munkavédelem, hajvágás technikák,
női szakmai gyakorlat, férfi szakmai gyakorlat, hajhosszabítás,
póthaj-készítés, haj- és fejbőrápolás, parókakészítés, sminkelési alapismeretek, német

68
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1999. szept. – 2003. jún.    érettségi
Bartók Béla Gimnázium, Veszprém

német szövegértés középfok

német beszéd középfok

német írás alapszint

vevőközpontúság, ügyfélbarát, barátságos attitűd,
jó beszédkészség

kreativitás, fodrászüzletben üzemelő gépek használatának
ismerete

Word alapfok

jó rajzkészség

2007. Hajháló 4.internetes fodrászverseny közönségdíja

2. helyezett: V. Best-ia HairFodrász verseny, 2005. Veszprém
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5.c
1981. júl. – 2014. jan.    Hentes
• testtáji darabolást elvégezése, testek húsrészekre bontása;
• húsrészek formázása és csontozása;
• hús és húskészítmények értékesítése, kereskedelmi kiszolgálása;
• hús és húskészítmények pultra történő előkészítése;
• vevők kiszolgálása;
• szakmai eszközök használata

1975. szept. – 1980. jún.    Bolti hentes
Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola, Budapest
Darabozás, csontozás, húsipari értékesítés

vevőközpontúság

ügyfélbarát, barátságos attitűd

a hentesüzletben üzemelő gépek használatának ismerete

Word alapfok

16.kerületi Mészár-steak verseny győztese,2008.
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5.d
2010. júl. – jelenleg    Idegenvezető
Várlátogatás Kft., Budapest
• A Budai Várnegyedben tartott idegenvezetés magyarul, angolul
és németül;
• az utazási szokások változásainak figyelemmel kisérésével a
változásokhoz igazodó utazási ajánlatok és értékesítési akciók
összeállítása;
• üzleti levelezés lebonyolítása, az üzleti szintű szerződések
előkészítése;
• a turisztikai kínálatban a gasztronómiai szempontokat érvényesítése;
• a felügyeletemre bízott vendégek komfortérzetének biztosítása, testi épségük és vagyonbiztonságuk megóvása;
• az előirt ügyviteli műveletek (bizonylatolás, számlázás, leltározás) végzése;

2009. nov. – 2010. febr.    Gyakornok
Várlátogatás Kft.
• Utazási ajánlatok összeállításában való részvétel
• A Budai Várnegyed nevezetességeinek bemutatása magyarul
belföldi turisták részére
• A felügyeletemre bízott vendégek kéréseinek ellátása

2008. szept. – 2010. jún.    Idegenvezető
Bólyai János Turisztikai Szakképző Iskola, Budapest
Idegenforgalmi ismeretek, művelődéstörténeti és
országismeret, szakmai módszertan, autóbuszos és gyalogos
célnyelvi idegenvezetés

2006. szept. – 2010. máj.   Érettségi
Pais Dezső Gimnázium, Miskolc
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5.d
német szövegértés középszint

német beszéd középszint

német írás küszöbszint

angol szövegértés haladó

angol beszéd középszint

angol írás küszöbszint

spanyol szövegértés középszint

spanyol beszéd alapszint

spanyol írás küszöbszint

görög szövegértés középszint

görög beszéd felsőszint

görög írás középszint
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Kiváló kommunikációs képesség, köszönhetően
a nemzetközi közegben való munkának

Kiemelkedő szervezési és vezetési képességek,
köszönhetően a városnéző kirándulások szervezésében és lebonyolításában való gyakorlatomnak.

Magas stressztűrés, jó problémamegoldóképesség

Microsoft Office programok felhasználói szintű ismerete

Viharvadászat
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5.e
2012. 01. – jelenleg    Számviteli ügyintéző
Hörmann Kft.
• nyilvántartások vezetése, az összesítő feladások készítése,
a beszámolók összeállítása
• a beszámolóban a könyvviteli nyilvántartásokban szereplő
adatok elemzése és gazdasági döntéseket megalapozó következtetések levonása
• az elszámolások, a beszámolóban szereplő adatok jogszerűségének, szabályszerűségének, megbízhatóságának, bizonylatokkal való alátámasztása,
• valóságnak megfelelő belső és külső információk előállítására,
szolgáltatása

2006. 01. – 2011. 01.    Mérlegképes könyvelő
Talentum és Társa Kft., Sopron
• könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok elvégzése
• nyilvántartások vezetése, az összesítő feladások készítése,
a beszámolók összeállítása
• a beszámolóban a könyvviteli nyilvántartásokban szereplő
adatok elemzése és gazdasági döntéseket megalapozó
következtetések levonása

2004. 09. – 2005. 06.     Mérlegképes könyvelő
Csány László Közgazdasági Szakközépiskola, Sopron
• Jogi ismeretek
• Pénzügyi ismeretek
• Számvitel és elemzés
• Gazdasági és vezetési ismeretek
• Számvitel és elemzés – Számvitelszervezés

2000. 09. –2004. 05.      Érettségi
Csány László Közgazdasági Szakközépiskola, Sopron
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angol szövegértés haladó

angol beszéd mesterszint

angol írás középszint

francia szövegértés haladó

francia beszéd haladó

francia írás középszint

• kiváló konliktus kezelés, amit a nemzetközi önkéntes munka
során a különböző nemzetekkel való együttműködés során
hasznosítottam.

• jó szervezési képesség, amit az önkéntes munka során
sajátítottam el

• precizitás, monotonitástűrés

ECDL vizsga

2011 jan. – 2011 okt.: Önkéntes – Sanksriti Project Indian
Institut for Rural Managment
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5.f
2012. aug. – 2013. aug.    Felszolgáló
Keleti Kényelem Luxus Világjáró Hajó
• privát vendégek kiszolgálása napi 24 órában, azonnali
készenlétben
• az előkészítés, a terítés, a vendég fogadása, a rendelés
felvétele és a felszolgálás,
• gasztronómiai ajánlások megfogalmazása,
• különböző rendezvények szervezési és lebonyolítási feladataiban részvétel,
• az etikett és protokoll szabályok alkalmazása

2011. júl. – 2012. febr.     Gyakornok
Hotel Marigold, Pécs
• különböző ételek és italok szakszerű felszolgálása

2010. szept. – 2012. jún.   Pincér
Báthory István Kereskedelmi, Vendéglátó, Idegenforgalmi
Székhelyiskola, Pécs
• Gazdasági és vendéglátó alapismeretek
• Pincér ismeretek
• Élelmiszerismeret
• Szakmai idegen nyelv

2005. szept. – 2010. jún.    Érettségi
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német beszéd középszint

német írás küszöbszint

angol szövegértés haladó

angol beszéd középszint

angol írás küszöbszint

spanyol szövegértés küszöbszint

spanyol beszéd alapszint

spanyol írás küszöbszint

• kiváló kommunikációs képesség, köszönhetően a nemzetközi közegben való munkának

• 	jó szervezői képesség, különböző vacsoraestek és események szervezésében vettem részt a hajón töltött idő alatt

magas stressztűrés

hegymászás

zenelés a HörgőBanditák metálbandában
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5.g
2010. 01. – jelenleg     Szoftverfejlesztő
Szoftver Mindenkinek Kft., Szeged
• Projektek tervezése, vezetése és értékelése;
• a programozás módszertani ismereteinek felhasználásával
megtervezni és megvalósítani az adatbázisokat;
• az adattárolási rétegek adatbáziskezelő nyelv használatával
történő kódolása;
• az elkészült rendszerek tesztelése, dokumentálása a kialakított eszközkörnyezetben.

2007. 09. – 2009. 05.      Szoftverfejlesztő
Neumann János Informatikai Szakközépiskola, Szeged
• Programozási alapismereteket
• Algoritmusok készítése és felhasználása
• Ismertebb interpreter-es nyelvek: PHP, JS, VB
• Ismertebb script nyelvek ismerete: MaxScript, ActionScript :
HTML (+CSS), XML, SQL
• Grafikai és animációs programok – ADOBE Photoshop, Flash,
3D StudioMax
• Fejlesztőkeretrendszerek felhasználása és alkalmazása
• Ismertebb compiler-es nyelvek használata: C++, C#, JAVA
• Programnyelvek specifikus lehetőségei: JAVA, Python
• Játékfejlesztés (tervezés, programozás, tesztelés, dokumentálás)

2003. 09. – 2007. 06.      Érettségi
Apáczai Csere János Gimnázium, Hajdúszoboszló
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angol szövegértés középfok

angol beszéd középfok

angol írás középfok

precizitás

monotonitástűrés

HTML (+CSS), XML, SQL, C++, C#, JAVA

Magyar Fiatal Szoftverfejlesztők Társasága

A szoftverek jövője – új utak a programozásban?
In Magyar Fejlesztők CXXVI (2013/2) 24–26.
A XXII. század kihívásai a programozásban
In Programozás Napjainkban I (2012) 63–71
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5.h
2010. máj. – jelenleg    Újságíró
Napi Próféta, Zalaegerszeg
• Riportotok és interjúk készítése;
• Információt gyűjtése; és a megszerzett információk
ellenőrzése, kiegészítése, feldolgozása;
• A z információ közölhető írásos formában rögzítése és
szerkesztése;
• A szerkesztőségi munka megszervezése;
• Szerkesztőségi egyeztetések, értekezletek szervezése;
• Kutatómunkát végezése, cikkek, szakcikkek írása;
• Részvétel a kiadványok nyomdai előkészítésében,
archiválásában;
• Sajtóreklámok tervezése;
• Lapkészítési munkálatok elvégzése

2006. jan. – 2010. jan.    Fotóriporter
• Fotózással kapcsolatos feladatokat elvégezése
• Portrék, tájképek, fotósorozatok készítése
• Retusálás, digitálisan javítás, módosítás;
• Lapkiadással kapcsolatos feladatokat elvégzése

2004. júl. – 2005. márc.    Gyakornok
Déli Szónok, Budapest
• Sajtóreklámok tervezése;
• Kiadványok előkészítése, archiválása
• Szakcikkek írása, lektorálása

2003. szept. –2005. jún.    Újságíró
Szent György Média és Informatikai Szakközépiskola,
Budapest
• A médiaszerkesztőségekben újságírói tevékenység ellátása
• A z újságírói tevékenység ellátása az írott sajtó különféle
orgánumaiban
• A z újságíráshoz, lapkészítéshez illeszkedő fotóriporteri
tevékenység ellátása
• Gépírás és levelezés
• A lapkiadói újságíró-szerkesztőt segítő tevékenységek
ellátása
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1999. szept. – 2003. jún.    Érettségi
Zrínyi Ilona Gimnázium, Budapest

német szövegértés mesterszint

német beszéd mesterszint

német írás haladó

angol szövegértés haladó

angol beszéd középszint

angol írás küszöbszint

spanyol szövegértés középszint

spanyol beszéd középszint

spanyol írás középszint

kiváló kommunikációs képesség,amelyet az írott sajtó különféle képviselőivel való kapcsolattartás során szereztem

jó vezetői képesség, amelyet egy 5 fős újságírói csapat élén
szereztem

precizitás,

kreativitás

ECDL vizsga
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5.i
2011. 04. – jelenleg    Bolti eladó
Százszorszép Virágkereskedés, Debrecen
• szaktanácsadás: növények kiválasztása és ápolása
• csokrok, tűzött virágdíszek, koszorúk készítése
• beszerzési tevékenység szervezése
• készletezés, a raktározás elvégzése
• készletek nyilvántartása

2009. 11. – 2011. 01.    Piaci árus
Szatyor Termelői Piac, Debrecen
• virágkezelés, -előkészítés;
• virágdíszek készítése (csokrok, tűzött virágdíszek, koszorúk)
• marketingtevékenységet végezése
• értékesítés szervezése és lebonyolítása

2009. – jelenleg      Önkéntes
Debreceni Virágkarnevál, Debrecen
• virágkötészeti tartók, virágfüzérek és nagyméretű figurák készítése

2008. 09. – 2009. 06.   Virágkötő és virágkereskedő
Rózsabimbó Virágkötő Iskola
virágkereskedelem, virágkötészet, növényismeret és virágbolti
eladás

2003. 09. – 2007. 06.   Érettségi
Sirius Informatikai és Gazdasági Szakközépiskola, Debrecen
Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció
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angol szövegértés felsőszint

angol beszéd középszint

angol írás középszint

olasz szövegértés középszint

olasz beszéd középszint

olasz írás küszöbszint

az értésekítői munka során elsajátított jó kommunikációs
készség

• kreativitás

• ügyfélközpontúság

• a Debreceni virágkarneváli önkéntes munka során elsajátított csapatszellem

Microsoft Office felhasználói ismeretek

B

2011: A Debreceni Virágkarnevál legjobb önkéntese díj
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6. Europass porTfolio

E ur o

Bizon
M ob

Az EURÓPAI
KÉSZSÉGÚTLEVÉL online
portfólióként
egy fájlba
összesítve segít
rendszerezni
a megszerzett
tanulmányi,
szakmai tapasztalatokat és
nyelvi kompetenciákat leíró
dokumentumokat.

A 27 nyelven
online kitölthető EUROPASS
ÖNÉLETRAJZ
megkönnyíti
egy áttekinthető
és rendszerezett
CV elkészítését.

Az EUROPASS
MOTIVÁCIÓS
LEVÉL a szöveg
megírásában
szabad kezet ad,
miközben a formai és tartalmi
követelmények
betartásában
nagy segítséget
nyújt.
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Az EUROPASS
NYELVI ÚTLEVÉL
révén a
felhasználó
Európában egységes formában,
valamint kód- és
szintrendszerben
mutathatja be
tényleges nyelvtudását.

t

OK TA
TÁS

i ú t le
v

FE L S Ő

Ok l e v

e t r a jz

z ít ő

ány

Az EUROPASS
OKLEVÉLMELLÉKLET
az oklevelek
és diplomák
mellékleteként leírja a
tulajdonosa
által sikeresen
lezárt felsőfokú
tanulmányok
tartalmát, jellegét és szintjét.

ZÉS

N y e lv

öné l

N E MZ
E
M O B ILT KÖZ I
ITÁ S S Z A K K
ÉP

M oti

p a ss

Az EUROPASS
BIZONYÍTVÁNYKIEGÉSZÍTŐ
OKJ-s szakképzésben szerzett
bizonyítvány
kiegészítőjeként
bemutatja a
lezárt tanulmányok pontos
tartalmát, jellegét, szintjét és
a betölthető
foglalkozások
körét.

Az EUROPASS
MOBILITÁSI
IGAZOLVÁNY
a szervezett
mobilitási
programok
(pl. Erasmus+
program) során
elsajátított
tudás, készségek
és kompetenciák
igazolására
szolgáló
dokumentum.
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7. moTivaCios lEvEl minTa
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8. Europass nyElvi uTlEvEl minTa - diakok rEszErE

86

Europass_modszertan_tanaroknak_belivek_20161216.indd 86

2016.12.16. 11:05:09

87

Europass_modszertan_tanaroknak_belivek_20161216.indd 87

2016.12.16. 11:05:11

8.b Europass nyElvi uTlEvEl minTa - Tanarok rEszErE
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9. Kozos Europai Referenciakeret
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- onertekelesi tablazat
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10. allashirdetes mintak

a.

ünk gyakorlattal
Dunakeszi, temető melletti virágüzletbe keres
l!
rendelkező virágereskedőt, azonnali kezdésse
ér megegyezés
Főállás, bejelentett munkahely. Bérezés, órab
szerint.
rias kiszolgálás Elvárások: több éves szakmai gyakorlat - udva
önálló munkavégzés.
ai úton várjuk!
Az önéletrajzokat és motivációs leveleket post
Érd: Szentesi Petra
2120 Dunakeszi, Gyertya u. 31.

b.

Szoftverfejlesztő

Ha szenvedélyes programozó vagy és nem akarsz több betarthatatlan határidőt, látszatra elvégzett feladatot, ugyanakkor egy legújabb technológiákat és
legjobb tervezési módszereket felhasználó nemzetközi szoftverfejlesztő csapat
tagja lennél, akkor nálunk a helyed!
Saját perzisztens réteg implementáción alapuló, 3 rétegű kliens-szerver platform kialakításán dolgozunk, amely dinamikusan konfigurálható a megrendelő
igenyeinek megfelelően. Swing frontend, JMS kommunikáció, JBOSS alkalmazás szerver.
AMIT KÍNÁLUNK

• Jó hangulatú nemzetközi csapat
• Elismert vezető programozókkal dolgozhatsz, akik mindent megtesznek
azért, hogy Te jobb legyél
• Önálló, kreatív feladatok
• Rugalmas munkaidő, későbbiekben távmunka lehetőség
• Könnyen megközelíthető iroda, kulturált környezetben
AMIT KÉRÜNK

•
•
•
•

 zakirányú végzettség, vagy ezzel egyenértékű programozói tapasztalat
S
Precíz, lelkiismeretes munka
Angol nyelvtudás
Java (Swing) gyakorlat, vagy gyors tanulási képesség – kezdő, elvarázsolt
programozókat is várunk
• Egyéb mágikus betűszavak: SQL, XML, JPA, EJB, Hibernate
Angol nyelvű önéletrajzokat a következő címre várjuk:
progmazzvelunk@program.hu

92

Europass_modszertan_tanaroknak_belivek_20161216.indd 92

2016.12.16. 11:05:15

c.

Ingatlanfejlesztéssel, bérbeadással és üzemeltetéssel foglalkozó
magyar cégcsoport keres
Könyvelési és számviteli munkatársat
Feladatok:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vevői és szállítói számlák könyvelése
Pénztárbizonylatok könyvelése
Banki utalások rögzítése
Tárgyi eszközök nyilvántartása, értékcsökkenések könyvelése
Bér és munkaügyi feladatok ellátása
Lejárt követelések kezelése
Kimutatások, jelentések, zárások, beszámolók és adóhatósági
bevallások készítése (havi, negyedéves, éves)
Könyvvizsgálóval való kapcsolattartás/együttműködés
Cég, cégcsoport pénzügyi tervezése
Számlázás
Jogszabály változások nyomon követése
Finanszírozó bankkal napi szintű kapcsolattartás
Intenzív kommunikáció az ügyfelekkel
Számviteli és adóhatósági ellenőrzésekben való közreműködés
Pénzügyi szabályzatok karbantartása, kommunikációja
Kapcsolt vállalkozások könyvelési feladatainak összehangolása

Elvár ások:
•
•
•
•
•
•
•
•

Regisztrált mérlegképes könyvelői képesítés
Szakirányú egyetemi vagy főiskolai diploma
Minimum 5 éves ezen területen szerzett tapasztalat
Számvitel-, adó-, és gazdasági jogszabályok naprakész ismerete
Tárgyalóképes angol nyelvtudás
Precíz, pontos, önálló munkavégzés, jó kommunikációs készség
Kreativitás, jó probléma és feladatmegoldó képesség, elhivatottság
Magas szintű számítástechnikai ismeretek (MS Excel, MS Word)

Amit kínálunk:
•
•
•
•

Reális elvárások
Kulturált munkakörülmények
Versenyképes jövedelem
Önálló, felelősségteljes munkakör

Állás, munka területe(i):
• Pénzügy / Számvitel / Menedzsment
• Könyvelés

Munkavégzés helye: Polgár
Jelentkezés az állásra: postai úton:
KönyvElek Kft. Bp. Pf.75

d.

Idegenvezetőt keresünk!
Budapest szívében lévő utazási irodánk
idegenvezetőt keres.
Elvárás: angol/német felsőfokú nyelvvizsga,
min. 3–5 éves szakmai tapasztalat,
felsőfokú szakirányú végzettség.
Amit nyújtunk: hosszú távú munkalehetőség,
stabil munkahelyi háttér, kellemes légkör,
kimagasló bérezés.
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e.
Gépjármű- és motorkarbantartó –
Járműgyártás, Karosszériaüzem
Izgalmas és változatos munkakörnyezet
A gyárbővítés szerves részét képező új Karos�szériaüzemben a legkorszerűbb technológiákkal,
nagyfokú automatizálás mellett készülnek az
Audi Hungaria legújabb modelljeinek karosszériái. A gyártósorok összetettségét jelzi, hogy
több, mint 900 robot közreműködésével évente
125.000 csúcstechnológiás karosszéria fog
elkészülni új gyártósorainkon.
Feladatok
• J avítási és karbantartási feladatok elvégzése
• S
 érült alkatrészek szétszerelése, javítása és

összeszerelése
• K
 arbantartási munkálatok megtervezése és

előkészítése
• M
 űszaki rajzok és tervrajzok olvasása, adott
esetben javítása
• K
 apcsolattartás a karbantartó mérnökökkel,
gyártással és a területi vezetőkkel
Elvárások
• K
 özépfokú műszaki végzettség
• E lektronikai, mechanikai vagy villamos
ismeretek
• N
 émetnyelv-tudás előnyt jelent
• S
 zámítógépes ismeretek
• C
 sapatmunkára való nyitottság
• J ó kommunikációs és problémamegoldó
képesség
• A
 nalitikus gondolkodásmód, önálló, precíz
munkavégzés
• T
erhelhetőség, rugalmasság

f.
Hivatalos márkakereskedés
és márkaszerviz!
keres munkatársat

Gépjármű- és motorkarbantartó
munkakörbe
Érdi (Ford, Fiat, Renault) márkaszervizbe
autószerelő kollegát keresünk!
Feladatok:
- Szervizelés garanciális és garancián túl
- Mechanikai javítások
- Gumi szerelés centrírozás
- Műszaki vizsgára felkészítés
- Új és használt autók felkészítése
Az ideális jelölt rendelkezik:
- min.1-3 éves azonos munkakörben
szerzett tapasztalattal
- szakmai végzettség
- megbízható, önálló munkavégzési
képességgel
- B kategóriás jogosítvánnyal
Amit mi kínálunk:
• Vonzó kiemelet kereseti lehetőség
• Továbbképzési lehetőség
• Hosszú távú, biztos munkalehetőség
• Minőségi munkakörnyezet
Munkavégzés helye:
2031 Érd Kis-Duna u. 10.
Jelentkezés módja e-mail:
info@autocentrum.hu
Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését fényképpel ellátott önéletrajzát
küldje el az info@autocentrumszabo.hu
e-mail címre Kérem az e-mail tárgyában
jelölje meg a megpályázott munkakört.
Pozíció területe(i):
• Fizikai munka / Segédmunka
• Egyéb fizikai munka
• Szakmunka
• Autószerelő / Szervizes
• Gépszerelő

Europass_modszertan_tanaroknak_belivek_20161216.indd 94

2016.12.16. 11:05:16

11. BEna BEno onElETrajza

Europass_modszertan_tanaroknak_belivek_20161216.indd 95

2016.12.16. 11:05:17

11. BEna BEno onElETrajza

Europass_modszertan_tanaroknak_belivek_20161216.indd 96

2016.12.16. 11:05:18

