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Płeć Mężczyzna | Data urodzenia 01/01/2000 | Narodowość polska 

STANOWISKO O JAKIE SIĘ
UBIEGASZ

Mechanik samochodowy

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

01/09/2013–Obecnie Praktyki w autoryzowanym serwisie samochodowym Krotowski i Cichy
Krotowski-Cichy, Łódź (Polska) 

- kontrola stanu technicznego pojazdów/motocykli i ich zespołów

- obsługa podstawowych urządzeń stanowiących wyposażenie technologiczne zakładu

- kontrola i konserwacja pojazdów

- napełnianie i wymiana płynów

- prowadzenie prac pielęgnacyjnych i konserwujących pojazdy

- montaż i demontaż systemów i części w pojazdach

- diagnozowanie usterek w pojazdach

26/06/2017–07/07/2017 Staż zagraniczny w serwisie samochodowym
Auto Devesinha - Reparação de Automóveis, Lda, Bercelos (Portugalia) 

- kontrola stanu technicznego pojazdów/motocykli i ich zespołów

- obsługa podstawowych urządzeń stanowiących wyposażenie technologiczne zakładu

- kontrola i konserwacja pojazdów

- napełnianie i wymiana płynów

WYKSZTAŁCENIE I ODBYTE
SZKOLENIA

01/09/2015–Obecnie Technikum
Samochodowe

Zespół Szkół Samochodowych i Mechatronicznych w Łodzi, Łódź (Polska) 

01/09/2012–30/06/2015

Gimnazjum nr 2, Łódź (Polska) 

UMIEJĘTNOŚCI

Język ojczysty polski

Języki obce ROZUMIENIE MÓWIENIE PISANIE

Słuchanie Czytanie Porozumiewanie się
Samodzielne

wypowiadanie się

angielski B1 B1 B1 B1 A2
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niemiecki A1 A1 A2 A2 A1

portugalski A1 A1 A1 A1 A1

Poziomy: A1 i A2: podstawowy - B1 i B2: średni - C1 i C2: zaawansowany
Europejski system opisu kształcenia językowego 

Umiejętności komunikacyjne - dobre umiejętności komunikacyjna zdobyte poprzez doświadczenie w pracy w serwisach 
samochodowych (w Polsce i Portugalii)

Umiejętności organizacyjne /
kierownicze

- dobre umiejętności organizacyjne uzyskane podczas stażu w serwisach samochodowych (w Polsce 
i Portugalii)

Umiejętności zawodowe - poznanie i praktyczne wykorzystanie nowych technologii stosowanych w polskiej i portugalskiej 
branży motoryzacyjnej

- umiejętność obsługi narzędzi i urządzeń używanych do naprawy pojazdów

Umiejętności cyfrowe SAMOOCENA

Przetwarzanie
informacji

Komunikacja
Tworzenie

treści
Bezpieczeństw

o
Rozwiązywanie

problemów

Poziom
samodzielności

Poziom
samodzielności

Poziom
podstawowy

Poziom
samodzielności

Poziom
podstawowy

Umiejętności cyfrowe - Tabela samooceny 

- dobra znajomość pakietu Office

- dobra znajomość edytowania zdjęć zdobyta jako fotograf amator
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