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Meno Priezvisko
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Email:
meno.priezvisko@gmail.com
Telefón:
+421 991 999 999
Adresa:
Holého 242, 811 02 Bratislava
Dátum narodenia 5.7.1989

2

Ku kontaktným a osobným údajom tento rozsah informácií postačuje. Môžete uviesť aj pohlavie.
Urobte tak však len v prípade, ak by podľa vášho mena nebolo zamestnávateľovi zrejmé, či má v
písomnom kontakte osloviť pána alebo pani.
Pracovné skúsenosti
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Rozpočtár 01/2014-10/2019 SKLO ABC s. r. o.
Dodávateľ v oblasti sklárskeho priemyslu so sídlom v Bratislave
8

Úlohy:
–
–
–
–

Zodpovednosť za správnu tvorbu rozpočtu
Kontrola a tvorba cieľov.
Kontrola napĺňania plánu a rozpočtu.
Vedenie administratívy

Kontrolór kvality 05/2012-08/2019 AUTO ABC s. r. o.
Dodávateľ v oblasti automobilového priemyslu so sídlom v Žiline
Úlohy:
– Zodpovednosť za výstupnú kontrolu vnútorného obloženia dverí
– Kontrola prichádzajúceho materiálu.
– Šrotovanie chybných dielov.
– Hlásenie zistených nezhôd
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Okrem názvu spoločnosti uveďte stručne aj jej činnosť. Uvedomte si, že personalista nemusí
poznať danú firmu a popis mu pomôže. Najviac to môže byť jeden z najdôležitejších faktorov v
rozhodovaní o pozvaní na pohovor.
Popíšte kľúčové zodpovednosti, ktoré ste v zamestnaní mali. Nemusíte ale rozpisovať každý
detail (napr. odpisovanie na e-maily).
Vzdelanie
Stredná elektrotechnická škola,
Bratislava

2004 – 2008

Základná škola Janka Nepalu,
Bratislava

1995 – 2004

Pri uvádzaní vzdelania sa začína od konca, teda ako prvá sa uvádza škola, ktorú študujete alebo
ktorú ste ako poslednú skončili. Uveď časové údaje - od kedy do kedy si študoval, názov a
sídlo školy, odbor a spôsob ukončenia školy.
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Kurzy a školenia
Jazyky ABC s.r.o., Bratislava
Jazykový kurz anglického jazyka

2017

BOZP ABC s.r.o. , Prešov
Kurz BOZP na pracovisku

2015

Doplňte kurzy a školenia, ktoré ste absolvovali, miesto, rok absolvovania a organizáciu v ktorej
ste absolvovali daný kurz.
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Znalosti
– MS Word, pokročilé znalosti
– MS Excel

– Anglický jazyk, úroveň C1
– -Ruský jazyk, úroveň B1

Sem napíšte, aké počítačové a jazykové znalosti ovládate a na akej úrovni
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Schopnosti
– Presnosť
– Dôraz na kvalitu

– Vedenie tímu
– -optimalizácia kvality

Kľúčové schopnosti uvádzajte s ohľadom na pozíciu, o ktorú sa uchádzate. Napovie vám popis
náplne práce v inzeráte.
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Záujmy
– svetová ekonomika a politika,
– vedecko-fantastická literatúra,
– geocaching s rodinou

Medzi záujmy napíšte naozaj tie, ktoré vykonávate a charakterizujú Vás.

