
Ansøgning
Resumé/ CV

Resumé/ CV - Personlig data
dansk finsk
Fornavn Etunimi

Navnet på ansøgeren

Efternavn Sukunimi
Familienavn eller efternavn på en ansøger

Fødselsdato Syntymäaika
Dato og år ansøgeren er født

Fødselssted Syntymäpaikka
Navnet på det sted hvor ansøgeren er født

Nationalitet Kansallisuus
Det land hvor ansøgeren har statsborgerskab

Civilstatus Siviilisääty
Ansøgerens nuværende civilstatus

Single Naimaton
ikke gift eller i et romantisk forhold

Gift Naimisissa
At have en mand eller kone

Enke/enkemand Leski
Single på grund af en ægtefælles død

Adresse Osoite
Den præcise lokation hvor ansøgeren bor på nuværende tidspunkt

Telefon Puhelin
Det telefonnummer som ansøgeren kan kontaktes på

E-Mail Sähköposti
Ansøgerens fungerende e-mail adresse
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Hjemmeside Verkkosivu

Adressen på ansøgerens personlige eller forretnings hjemmeside

Resumé/ CV - Uddannelse
dansk finsk
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration

1991 - 1995 / Seattlen Yliopisto / Seattle, WA
Liikkenjohdon kandidaatti

USA, standard format til opstilling af din uddannelses baggrund

Folkeskole Peruskoulu
Den laveste skole i USA der giver formel instruktion for børn i alderen mellem seks og elleve år

Gymnasium Yläkoulu
En skole i USA mellem folkeskole og gymnasiet for børn i alderen mellem elleve og fjorten år

Gymnasium Lukio
En skole i USA efter mellemskole for børn i alderen mellem 14 og 18

Universitet Korkeakoulu
Amerikansk navn for et uddannelses niveau på universitetet

Børnehave Päiväkoti
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem fire og syv

Folkeskole Esikoulu
Engelsk navn for en uddannlse for børn mellem syv og ti

Gymnasium Peruskoulu
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem ti og seksten

Studenterkursus Lukio
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem seksten og atten

Universitet Korkeakoulu
Engelsk navn for en niveau uddannelse

Resumé/ CV - Arbejdserfaring
dansk finsk
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1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane,
WA
Manager
Ansvarområder inkluderet:

1998 - nykyhetki / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Johtaja
Vastuualueisiin kuuluvat:

Et eksempel på hvordan man kan opstille sin erhvervsmæssige historie

Arbejdserfaring hos... Työkokemukseni...
Brugt til at præsentere en arbejdsperiode, begyndende i rækkefølge for at opnå indsigt i eller erfaring
indenfor et bestemt arbejdsmiljø

Praktikplads hos... Harjoitteluni...
Brugt til at præsentere en midlertidig arbejdsperiode, begyndende i rækkefølge for at opnå indsigt i eller
erfaring indenfor et bestemt arbejdsmiljø. Termet bliver ofte brugt når man arbejder i udlandet i en periode

Frivilligt arbejde hos... Vapaaehtoistyö...
Brugt til at præsentere en ubetalt arbejdsperiode, normalt begyndende i rækkefølge for at hjælpe dem der
har brug for det

Resumé/ CV - Andre kvalifikationer
dansk finsk
En god forståelse af både skriftligt og verbalt... ...: hyvät taidot (puhuttu ja kirjoitettu kieli)

Brugt til at vise at kandidaten har et ordentligt kompetence niveau på et sprog

Flydende både skriftligt og verbalt ...: sujuva (puhuttu ja kirjoitettu kieli)
Brugt til at vise at kandidaten er flydende på et bestemt sprog

Computerkyndig Hyvät tietotekniikkataidot
Brugt til at vise at kandidaten kan bruge en computers basis funktioner

Fremragende kommunikations / forhandlings /
præsentations evner.

Erinomaiset kommunikaatio- / neuvottelu- /
esiintymistaidot

Brugt til at vise at kandidaten er god til at kommunikere /forhandle / præsentere

Avanceret evner i Microsoft Office Suite / HTML
programmering.

Edistyneet taidot Microsoft Office-ohjelmissa sekä
HTML-ohjelmoinnin perusteet 

Brugt til at vise at kandidaten har en dybdeborendeviden om hvordan man bruger alle Microsoft Office
programmer og HTML
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Viden om Microsoft Word / Excel / Access /
Powerpoint.

Hyvät Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint-
taidot

Brugt til at vise at kandidaten har forudgående vidende om hvordan man bruger ord-processor, regneark,
databaser og præsentations software

Fortrolighed med CAD/ CAM. CAD / CAM -ohjelmien tuntemus
Brugt til at vise at kandidaten kan bruge computer design software

Har i øjeblikket et komplet... kørekort. Ajokortti luokka...
Brugt til at vise at kandidaten lovligt kan køre bil
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