
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (zgodnie z Ustawą o ochronie 

danych osobowych. Dz. Ust. nr 133 poz.833 z dn. 29.08.97.) 

CURRICULUM VITAE 
 

Dane personalne 
Imiona i nazwisko: Katarzyna Nowak 

 

Data i miejsce ur.: 27 styczeń 1993r., Nowy Dwór Mazowiecki  

Adres: ul. Kwiatowa 38 m. 17 

 07-200 Wyszków 

Telefon: +48 519-128-479 

Stan cywilny: panna 

Wykształcenie 
2009r. –  

do chwili obecnej 

Zespół Szkół Nr 1 

im. Marii Skłodowskiej – Curie  

w Wyszkowie 

Technikum Organizacji Usług Gastronomicznych 

obecnie klasa IV TG 

 

Doświadczenie zawodowe: 
 Praktyki szkolne 

02.03.2010r. – 

27.03.2010r. 
Hotel Novotel w Warszawie 

  

Dodatkowe kwalifikacje i umiejętności 
Język obcy  Angielski- znajomość komunikatywna 

 Niemiecki – znajomość komunikatywna 

Komputer  Pakiet Microsoft Office – znajomość dobra 

 Internet – obsługa bardzo dobra 

Inne umiejętności  łatwość nawiązywania kontaktów 

 umiejętność pracy w zespole 

 łatwość dostosowania się do zmian 

 szybkie przyswajanie nowo zdobytej wiedzy 

 komunikatywność i kreatywność 

 sumienność, kompetentność, dokładność 

 tolerancja 

 

Dodatkowe informacje 
Zainteresowania  piłka siatkowa, muzyka turystyka 

 

 

 

 

 ……..……………………………… 

 
Data, podpis 

 

 

 

 

 

 

 



Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (zgodnie z Ustawą o ochronie 

danych osobowych. Dz. Ust. nr 133 poz.833 z dn. 29.08.97.) 

 

Katarzyna Nowak        Wyszków, dn. 

ul. Kwiatowa 38 m. 17 

07-20 Wyszków 

woj. mazowieckie 

Tel. +48 519-128-479 

 

 

Do  

Komisji Rekrutacyjnej 

Programu „Uczenie się przez całe życie” LdV 

w Zespole Szkół Nr 1 

im. Marii Skłodowskiej – Curie 

w Wyszkowie 

 

 Z dużym zainteresowaniem, w odpowiedzi na Państwa ogłoszenie, proszę o przyjęcie 

mnie na praktyki zawodowe w Niemczech na stanowisko Praktykanta. 

 Obecnie uczęszczam do klasy czwartej  Technikum Organizacji Usług 

Gastronomicznych w Zespole Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Wyszkowie. 

Chciałabym uczestniczyć w tych praktykach, ponieważ sądzę, iż dzięki nim miałabym 

możliwość zdobycia nowych doświadczeń, a co za tym idzie, poznania zagranicznego rynku 

pracy w kierunku gastronomicznych. Moje umiejętności pracy w zespole oraz to, że jestem 

osobą odpowiedzialną i zorganizowaną bez wątpienia są niezbędne do wykonywania pracy  

w zawodzie, w którym się kształcę. 

Dodatkowo cechuje mnie konsekwencja w działaniu i odpowiedzialność w podchodzeniu do 

wykonywanej pracy. Moją zaletą jest także zdolność szybkiego uczenia się oraz adaptacji. 

Chętnie podejmuję nowe wyzwania, szczególnie jeśli dotyczą one pracy w gastronomii. 

Chciałabym wykorzystać te atuty w pracy z korzyścią dla mojego rozwoju zawodowego oraz 

dla szkoły, w której pobieram naukę. 

 Możliwość zostania członkiem grupy praktykantów wyjeżdżających na staż do 

Niemczech byłaby dla mnie wielkim zaszczytem. Będę wdzięczna za danie mi możliwości 

uczestniczenia w tym wspaniałym przedsięwzięciu. Załączam swoje CV do Państwa wzglądu. 

Z góry dziękuje za rozpatrzenie mojej prośby. 

Z poważaniem                                                                                    


