CURRICULUM VITAE (malli)
Nimi Niminen
Osoite
Puhelin
Sähköposti

Osaaminen ja erityistaidot
Tämä on tavallaan CVn lyhyt sanallinen yhteenveto asioista jotka erityisesti haluat tuoda
esiin itsestäsi.
Kerro tässä kohtaa muutamalla lauseella omasta erityisestä osaamisestasi hakemaasi alaa
ajatellen. Voit tuoda esiin työkokemuksen kautta hankkimastasi osaamisesta, työntekoon
liittyvistä luonteenpiirteistä (hyvä esiintyjä, uskallan ottaa haasteita vastaan, puhun ja
kirjoitan sujuvasti kahdella kielellä, hyvä myyjä ja ymmärrän asiakkaan tarpeet pitkä
kokemus jonkinlaisista tehtävistä jne.). Myös motivaatio itsensä kehittämiseen etenkin
ammatillisessa mielessä on hyvä tuoda yhdellä tai kahdella lauseella esiin.
Jos sinulla on paljon kohtuullisen tuoretta työkokemusta, se kannattaa usein laittaa ensin.
Jos sinulla puolestaan on tuore koulutus, mutta et vielä ole ehtinyt kartuttamaan paljoa
työkokemusta, kannattaa koulutus tuoda esiin ensin.

Työkokemus (Esitetään aina uusimmasta vanhimpaan)
2016 - 2017 Kasvien kehitys Oy, Laborantti
Kasvien kehitys Oy on yhtiö, joka yrittää löytää kestäviä menetelmiä
kasvintorjuntaan. Työskentelin siellä avustavana laboratoriotyöntekijänä.
2013 - 2016 Yritys Oy, Logistiikkatyöntekijä
Avaa tässä kohtaa hieman tehtäviesi luonnetta. Muutama lause riittää
2011 - 2013 Lukkosepät Oy Ab, Varastotyöntekijä
Olin vastuussa Lukkosepät Oy:n Espoon Kilon toimipisteen sälävaraston
lukkosalpaosastosta ja vastasin myös tähän liittyen tilausten vastaanotosta ja
niiden valmistelusta jakeluosastolle.
2008 - 2009 Heinosen varaosapalvelu Oy, Myyjä/asiakaspalvelija
Muista, että vaatii vain vähän aikaa muuttaa CVtä juuri tähän kyseiseen
työtehtävään sopivaksi. Voit valikoida parhaat kokemukset. Koita kuitenkin
välttää pitkiä aukkoja työkokemusten välillä.
2003 - 2008 Muu aikaisempi työkokemus, joka ei välttämättä ole relevantti kyseistä
tehtävää ajatellen, voidaan koota tarpeen mukaan yhteen. Tässä voi osoittaa
oman pidemmän työhistorian tms. Esim. koulunkäyntiavustaja 2004-05, jne.

Koulutus (esille vain valmistumisvuosi)
2008

Laboranttin ammattitutkinto, Heinolan ammattiopisto
Opiskelin Heinolan ammattiopistossa laborantin tutkinnon. Opintoihin kuului
yleistä laboratoriotyötä ja kemiaa. Erikoistuin kasvien metabolia-analyyseihin.
Tähän tulee vain tähdellistä opintoihin liittyvää lisätietoa, esim. erikoistuminen
tms., joka ei näy muuten tutkintonimikkeestä.

2006

Logistiikka-alan perustutkinto, Koulutuspoli Espoo

2004

Ylioppilas, Espoon yleislukio

Jatkokoulutus / kurssit
·
·
·

Taksinkuljettajan kurssi, Amipro
Työturvallisuuskortti voimassa
Hygieniapassi voimassa

2006

Kielitaito
·
·
·
·

Suomi
Ruotsi
Englanti
Saksa

äidinkieli
perustaidot
hyvä
alkeet

IT-taidot
·
·
·

Toimistosovellukset (Word, Excel, PowerPoint)
Projektinhallinta (PowerOffice)
Kuvankäsittely (Adobe Photoshop ja Illustrator)

hyvä
kohtuullinen
kohtuullinen

Luottamustoimet (jos näitä on)
·
·

Itä-Espoon kennelyhdistys, rahastonhoitaja, 2001-2007
Koirat ja koiranäyttelyt -messujen järjestelytoimikunnan jäsen, 2008

Harrastukset (jos on paljon harrastuksia, niin näitä voi niputtaa tarpeen mukaan)
·
·
·

Koirien kanssa ulkoilu, koirankoulutus ja kenneltoiminta
Retkeily ja suunnistus
Valokuvaus ja kuvien editointi

Suosittelijat
Jos jo ilmoitustekstissä pyydetään suosittelijat ilmoita ne tähän (yleensä 2-3).
Vaihtoehtoisesti voit käyttää tässä kohdin myös ilmoitusta, että suosittelijat annetaan
pyynnöstä. Kannattaa aina itse etukäteen ottaa yhteyttä suosittelijoihin, jos luulet että he
tulevat saamaan yhteydenoton.
·
·

Diana Hyttinen, Yritys Oy, alue-esimies
Puh: 034-2345678, S-posti: diana.hyttinen@yritys.fi
tai vaihtoehtoisesti
Suosittelijat annetaan pyynnöstä

