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wstęp

Firma Kezer stworzyła dla Was bazowe CV w języku niderlandzkim. Waszym
zadaniem  jest  tylko  wypełnić  pola  podstawowymi  danymi  osobowym,
doświadczeniem zawodowym, wykształceniem, itd. CV jest proste i przejrzyste
oraz zawiera wszystkie podstawowe dane. 

Zanim  jednak  zaczniecie  tworzyć  swoje  CV  zastanówcie  się  nad  kilkoma
rzeczami:

1. CV powinno znajdować się na jednej bądź dwóch stronach;
2. zawarte informacje powinny być zgodne z prawdą;
3. adres  email  powinien  być  profesjonalny,  np.  j,nowak@wp.pl  czy

janinamakowska@hotmail.com;  nie  umieszczajcie  w  CV  maili  typu:
króliczek@o2.pl czy żabka3421@gmail.com ;

4. przy doświadczeniu zawodowym opiszcie krótko za pomocą słów kluczy
swoje funkcje, np odbieranie przesyłek, rejestracja, planowanie, itd;

5. nawet  jeśli  odbyliście  jednodniowy kurs  warto  o  nim napisać  w  CV,
zwłaszcza gdy jest on przydatny na stanowisku o które się staracie;

6. wymieniając cechy wybierzcie te które Was najlepiej opisuje;
7. każdy ma różne zainteresowania, ale nie każdych możemy wspomnieć w

CV! zastanówcie się dobrze co w tym miejscu warto wpisać, pomyślcie
nad  zainteresowaniami  indywidualnymi  np.  majsterkowanie  ale  także
grupowymi, np piłka nożna.

8. dobierzcie layout CV (jego formę), jeśli staracie się o pracę w salonie
kosmetycznym warto zrobić bardziej kreatywne CV, jednak do pracy w
banku czy biurze warto postawić na klasyczne CV ze zdjęciem;

9. na sam koniec wydrukujcie próbną wersję CV i sprawdzcie czy wszystko
jest czytelne, schludne i miłe dla oka.

Warto zainwestować trochę czasu w stworzenie ładnego CV. Pamiętajcie, że
ważne jest pierwsze wrażenie! 



curriculum vitae 

imię nazwisko 

Voorletters: [pierwsze litery imienia/imion]
Voornaam: [imię]
Achternaam: [nazwisko]
Adres: [adres: ulica, nr domu; kod pocztowy, miejscowość]
Telefoonnummer: [numer telefonu]
E-mailadres: [adres mailowy]
Geboortedatum: [data urodzenia]
Rijbewijs: [prawo jazdy]

Werkervaring [doświadczenie zawodowe]

periode - naam werkgevers - functie - functie omschrijving 
[okres - pracodawca - stanowisko - opis stanowiska]

Onderwijs [wykształcenie]

periode - school - omschrijving - diploma
[okres - szkoła - opis - dyplom]

Cursussen [kursy]

periode - instytut - omschrijving - certificaat/diploma
[okres - instytucja - opis kursu - certyfikat/dyplom]

Talen [języki]

taal: schrijven - lezen - luisteren - spreken
[język: pisanie - czytanie - rozumienie ze słuchu - mowa]

Hobby [zainteresowania]

Eigenschappen [cechy charakteru] / vaardigheden [cechy charakteru]

Extra informatie [ekstra informacje]



Ekstra pozycje, które możesz dodać w swoim cv:

geslacht [płeć]
nationaliteit [narodowość]
burgerlijke staat [stan cywilny]

stages [staże]

periode - werkgever - functie - omschrijving
[okres - pracodawca - funkcja - opis]

referenties [referencje]

datum - werkgever
[data - pracodawca]

certificaten [certyfikaty]

W swoim cv możesz umieścić również swoje zdjęcie “paszportowe”. Nie jest
to pozycja obowiązkowa ale na pewno mile widziana. Pamiętaj aby zdjęcie
było ładne i jak najbardziej profesjonalne. Zdjęcie możesz zrobić telefonem na
tle np. jasne ściany. Nie dodawaj swoje zdjęcia z wakacji czy grilla! 



PRZYKŁADOWE CV nr 1

Jan Marek Kowalczuk

Voorletters: J.M.
Voornaam: Jan Marek
Achternaam: Kowalczuk
Adres: Kerklaan 23; 2143 TW Amsterdam
Telefoonnummer: 0612 345 678
e-mailadres: jmkowalczuk@gmail.com
Geboortedatum: 23.08.1975
Rijbewijs: B

Werkervaring

periode naam 
werkgevers

functie functie omschrijving

3.2016- 
5.2018

“Josep dag”
Hillegom

productiemedewerke
r

inpakken;
sorteren;
controleren van producten

5.2018 - 
12.2019

“mayoton”
Schiphol

logistiek 
medewerker

magazijnbeheer,
planning maken 

Onderwijs 

periode school diploma

9.1998 - 
6.2002

technische middelbare school in Kraków ja

9.2002 - 
6.2005

Universiteit in Kraków,
logistiek

ja 

mailto:jmkowalczuk@gmail.com


Cursussen 

periode instituut omschrijving certificaat/diploma

9.2016 -
6.2017

ROC Haarlem Nederlandse taal cursus ja

10.2017 Leiding Ter Aar heftruck cursus ja

Talen 

taal: schrijven lezen luisteren spreken

Pools moedertaal moedertaal moedertaal moedertaal
Engels redelijk goed goed goed
Nederlands goed vloeiend vloeiend goed

Hobby
reizen, koken, schilderen 

Eigenschappen 
- secure
- punctueel
- creatief
- harde werker
- verantwoordelijk

 
Extra informatie 

computervaardigheden: excel, word, HTML



PRZYKŁADOWE CV nr 2

Jan Marek Kowalczuk

Gegevens:

Voorletters: J.M.
Voornaam: Jan Marek
Achternaam: Kowalczuk
Adres: Kerklaan 23; 2143 TW Amsterdam
Telefoonnummer: 0612 345 678
E-mailadres: jmkowalczuk@gmail.com
Geboortedatum: 23.08.1975
Geslacht: man
Rijbewijs: B, C 

Werkervaring: 

9.2016 - 10.2018 bij “service Bijen” in Groningen als productiemedewerker.
Mijn taken: 

- sorteren
- inpakken

11.2018 - 7.2019 bij “Hitagen” in Amsterdam als orderpicker

8.2019 - heden bij “air packwel” in Amsterdam als magazijnmedewerker.
Mijn taken:

- magazijnbeheer 
- planning maken
- controle van magazijn

Opleiding:

Technische middelbare school in Sopot  (Polen) 
9.1998 - 6.2002
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Cursus:

planner wegtransport LOI in Leiden
12.2016 - 5.2017

chauffeursopleiding goederenvervoer ROC in Amsterdam
5.2018 - 9.2018

Taal:

Pools: *****
Nederlands: ***
Engels: ***
Frans ***

Hobby:

music, films, hardlopen, reizen 

Vaardigheden:

- communicatief sterk 
- goed luisteren
- oplossing gericht
- doorzetter 



Życzymy Wam dużo powodzenia przy tworzeniu CV oraz w poszukiwaniu
nowej (mamy nadzieje) wymarzonej pracy. Trzymamy za Was kciuki!

Wysyłając  do  nas  mail  lub  wypełniając  formularz  kontaktowy  możesz
otrzymać dodatek do bazowego CV. Znajdziesz w nim wykaz cech charakteru,
zainteresowania  oraz  orientacyjny  wykaz  szkół  przetłumaczony  na  język
niderlandzki do wykorzystania we własnym cv. 

Jeśli nie czujesz się na siłach aby samemu stworzyć takie CV albo nie masz na
to czasu, zapytaj nas o ofertę! Napisz mail na adres: oferta@kezer.info

mailto:oferta@kezer.info

