
                                                                                              

 

Isiklik info 

Eesnimi:  

 

Perekonnanimi: 

 

Sünniaeg: 

 

Sugu: 

Sugu tähendab, et pead ütlema, kas oled mees, naine, midagi  muud või 

soovi oma sugu öelda 

 

Rahvus: 

Rahvus on riik, kust sa pärit oled: 

 

Telefoninumber: 

 

Wordi mall info kogumiseks  

Europass Curriculum Vitae’sse 



                                                                                              

Aadress: 

Aadress tähendab tänavat, majanumbrit, postiindeksit ja linna, 

kus sa elad. 

 

 

Töökogemus 

Mõtle oma töökogemuse peale. 

Loetle oma töökogemused. 

Kopeeri ja kleebi all olevat tabelit nii palju kordi, 

et sul oleks tabel iga töökogemuse jaoks. 

Amet või töökoht: 

Tööandja nimi: 

 

Linn, kus töötasid: 

 

Millal töötamist alustasid (päev, kuu, aasta): 

 



                                                                                              

Millal töötamise lõpetasid (päev, kuu, aasta): 

 

Ameti põhilised tegevused ja kohustused: 

 

 

Haridus ja koolitus 

Mõtle oma hariduse ja läbitud koolituste üle. 

Loetle oma koolituste kogemused. 

Kopeeri ja kleebi all olevat tabelit nii palju kordi, 

et sul on tabel iga läbitud koolituse kohta. 

Antud kvalifikatsiooni nimetus ,  

Näiteks, diplom või osalemise tunnistus: 

 

Haridust või koolitust pakkuva asutuse nimi,  

Näiteks, Valgelinna keskkool: 

Asutuse aadress, juhul kui seda tead: 

 



                                                                                              

Millal õpinguid alustasid (päev, kuu, aasta): 

 

Millal õpingud lõpetasid (päev, kuu, aasta): 

 

 

Keeleoskused 

Emakeel: 

Emakeel on keel, mida õppisid lapsena oma vanematelt. 

 

Muud keeled, mida oskad: 

 

Vali oma keeleoskuse tase:                   

- Tasemed A1 ja A2 näitavad, et sul on väga piiratud keeleoskus.    

- Tasemed B1 ja B2 näitavad, et oskad suhelda paljudes 

olukordades.  

- Tasemed C1 ja C2 näitavad, et valdad keelt väga hästi. 

 

 

 



                                                                                              

 

Digitaalsed oskused 

Selles osas saad kirjeldada oma oskuseid,  

mida sa oskad teha arvuti ja interneti abil. 

Selle osa saad täita ka otse Europassi veebilehel. 

Selle täitmiseks järgi juhiseid,  

mis on antud käsiraamatu “Arvuti ja IKT alused” moodulis 14. 

 

 

 

Suhtlemise ja inimestega töötamise oskused 

Selles osas saad kirjeldada oma oskuseid, mis on seotud suhtlemisega  

ja teiste inimestega koos töötamisega.  

Näiteks: kannatlikkus, meeskonnatöö, kuulamise oskus.  

On hea, kui oskad kirjeldada, millises kontekstis oma oskused 

omandasid.  

 



                                                                                              

 

Hobid ja huvialad 

Selles osas võid kirjeldada, mida sulle meeldib teha vabal ajal.  

Too näiteid tegevustest, mis oleksid kasulikud töö jaoks. 

 

 

Muu 

Selles osas saad kirjutada infot, mida pead oluliseks, 

et see aitaks saada töökohta.  

Näiteks:  

- valmisolek tööreisideks. 

- valmisolek töötada pühade ajal või nädalavahetustel. 

 

 


