
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 
rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

CURRICULUM VITAE 

 
DANE KONTAKTOWE:  

 
Wpisz dane osobowe. Pamiętaj żeby sprawdzić poprawność nr telefonu i adresu email. 

 

Imię i nazwisko:                                                 

Miejsce zamieszkania: 

Data urodzenia: 

Stan cywilny: 

Telefon: 

E-mail: 

 

 

WYKSZTAŁCENIE: 

W wykształceniu wpisz lata od kiedy do kiedy odbywała się Twoja nauka, nazwę szkoły i tytuł jaki 

uzyskałeś/uzyskałaś po zakończeniu szkoły. Jeżeli skończyłeś/aś 2 lub więcej szkół to wypisz je od najmłodszych 

do najstarszych. 

_____(miesiąc i rok) - _____ (miesiąc i rok) _______________________________________________ 

(tu wpisz nazwę szkoły, miasto) 

Tytuł: ___________________________ (tu wpisz tytuł zawodowy. Jeżeli to było liceum i masz 

wykształcenie ogólne to pomiń ten punkt) 

 

PRZEBIEG KARIERY ZAWODOWEJ:  

Przebieg kariery zawodowej wypisujemy zawsze od najnowszego do najstarszego. 

______ - ______ (tu wpisz daty)  _________________________________________ (tu wpisz pełną 

nazwę firmy, kraj)    

Stanowisko: _________________________________ (tu wpisz stanowisko wpisane w dokumentach, 

np. spawacz, cieśla) 

Projekty: _______________________________ (tu wpisz projekty, na których pracowałeś np. 

stocznia, budowa domów, szkoła, szpital) 

Obowiązki:  

• _____________________   

• _____________________ 

• _____________________ 

• _____________________ 

(Tu wypisz co należało do Twoich obowiązków, np. spawanie stali czarnych, np. malowanie, np. 

stawianie ścian, np. podłączenia) 



Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 
rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

Podpunkty z przebiegu kariery zawodowej skopiuj tyle razy ile potrzebujesz i jak długie 

doświadczenie posiadasz. 

 

 

 

KURSY: 

Wypisz kursy jakie odbyłeś/aś. 

___________ (tu wpisz datę)      _______________________________ (tu wpisz nazwę kursu i/lub 

przez jaka organizację/firmę/instytucję był organizowany) 

 

UMIEJĘTNOŚCI: 

Wypisz umiejętności. Mogą to być umiejętności zawodowe np. malowanie, szpachlowanie, stawianie ścian.  

• __________________________ 

• __________________________ 

• __________________________ 

• __________________________ 

• __________________________ 

• __________________________ 

 

DODATKOWE INFORMACJE: 

Dodatkowe informacje to np. posiadanie prawa jazdy. 

________________________________________ 

 

JĘZYKI: 

Możesz dopisać więcej języków. Głównie bazuje się na poziomach: podstawowy, średniozaawansowany, 

zaawansowany. 

Język angielski – poziom ___________________ 

 

ZAINTERESOWANIA: 

__________________________________________________________________________ 


