CURRICULUM VITAE
Vārds, uzvārds: ierakstiet savu vārdu (vārdus) un uzvārdu (uzvārdus)
Dzīves vieta / adrese: norādiet dzīves vietu / adresi (var norādīt pilsētas rajonu un pilsētu, ja
nevēlāties norādīt pilno adresi)
Tālrunis: norādiet tālruņa numuru, kā ar Jums var sazināties potenciālais darba devējs
E-pasts: norādiet savu e-pasta adresi, kā ar Jums var sazināties potenciālais darba devējs
Mērķis: norādiet vakances (brīvās darba vietas) amata nosaukumu
Darba pieredze
Norādiet savas darba vietas, sākot ar pēdējo (atpakaļejošā secībā)
Par katru darba vietu norādiet:
▫ laika periodu (kad Jūs strādājāt),
▫ darba devēju (kādā organizācijā Jūs strādājāt) un arī kurā valstī Jūs strādājāt (ja tas bija
ārpus Latvijas),
▫ sava amata nosaukumu (profesiju, kurā Jūs strādājāt pie minētā darba devēja),
▫ norādiet savus amata pienākumus (ko tieši Jūs darījāt), ja tie ir tuvi tam darbam, uz kuru Jūs
pretendējat (formulējiet pienākumus skaidri un lakoniski, lai darba devējs var saprast, kāda
ir Jūsu pieredze un ko Jūs protat)
Izglītība
Norādiet savu izglītību, sākot ar pēdējo, ko ieguvāt (atpakaļejošā secībā)
Par katru izglītību norādiet:
▫ laika periodu (kad Jūs mācījāties),
▫ mācību iestādi, kurā Jūs mācījāties un kurā valstī Jūs mācījāties (ja tas bija ārpus Latvijas),
▫ kādu izglītību un/vai kvalifikāciju/profesiju Jūs ieguvāt
Piezīme: var norādīt tikai pēdējo (izglītības līmeņa ziņā būtiskāko Jūsu izglītību)
Papildizglītība
(Šo sadaļu iekļauj CV, ja papildizglītībai ir būtiska nozīme attiecībā uz to darbu, kuram Jūs
piesakāties)
Norādiet savu papildizglītību, sākot ar pēdējo, ko ieguvāt (atpakaļejošā secībā)
Par katru papildizglītību norādiet:
▫ laika periodu (kad Jūs mācījāties),
▫ mācību iestādi, kurā Jūs mācījāties un kurā valstī Jūs mācījāties (ja tas bija ārpus Latvijas),
▫ kādu izglītību un/vai kvalifikāciju/profesiju Jūs ieguvāt
Valodu zināšanas
Norādiet valodas, kuras Jūs pārvaldāt un arī līmeni, kādā Jūs tās pārvaldāt, sākot ar valodu, ko Jūs
pārvaldāt vislabāk
Iemaņas darbā ar datoru
Norādiet savas datorprasmes (nosauciet programmas, kuras Jūs pārvaldāt, savu prasmi pielietot
Internetu un komunicēt, izmantojot e-pastu u.tml.)
Sociālās prasmes
Aprakstiet savas sociālās prasmes
Organizatoriskas prasmes
Aprakstiet savas organizatoriskas prasmes
Papildinformācija
Šeit var ietvert informāciju par transportlīdzekļa vadītāja apliecību, sanitāro grāmatiņu u.c.
informāciju, kurai ir būtiska nozīme attiecībā uz darbu, kuram Jūs piesakāties
Norādiet datumu!

