
 

Személyi adatok 

Név:   Hókuszpók 

Születési dátum: 1870. szeptember 21. 

Telefon:  06-30-446-6644 

E-mail:  hokusz.pok@gmail.com 

Lakcím:  2222 Aprajafalva (közelében) 

   Négyszögletű kerek erdő utca 2. 

Célkitűzés:   Az eddigi tapasztalataimat kamatoztatva szeretnék egy megbízható, 

   együttműködő cégnél dolgozni. 

Szakmai tapasztalat: 

2003-2010   Aprajafalvi Általános Iskola, kémia tanár 

    Főbb feladat: 

    A diákok oktatása. 

2010-2018   'Semmelwweiiss' Egyetem, kémia tanár 

    Főbb feladat: 

    A diákok sikeres oktatása közép és felső fokon 

Tanulmányok:    -Seholországi Általános Iskola  

    -Roxfort Varázsló és Boszorkányképző Szakiskola , báj ital 

    készítés szakon végzett 

    -'Semmelwweiiss' Egyetem 

Nyelv ismeret: 

 Angol:   Aktív, felsőfokú végzettség 

 Olasz:   Középfokú végzettség 

Egyéb:    Jogosítvány "B" kategória 

Hobbi:    Rajzolás, rendszeres sportolás, törpék vadászata 

  



 

 

Personal data 

Name:    Gargamel 

Date of birth:   1870. on September 21. 

Phone:    06-30-446-6644 

E-mail:   hokusz.pok@gmail.com 

Address:   2222 Aprajafalva (close to) 

   Négyszögletű kerek erdő utca 2. 

Objective:   making the most of the experience so far, I want a reliable, cooperative 

   company to work with. 

Professional experience: 

2003-2010    Aprajafalvi primary school, chemistry teacher 

                                               Main task: 

    The teaching of students. 

2010-2018    ' Semmelwweiiss ' University, chemistry teacher 

                                                Main task: 

    The successful education of students in middle and upper classes 

Studies:   -Seholországi Elementary School  

    -Hogwarts Wizard School, charm and potions  

    -' Semmelwweiiss ' University 

Language skills: 

 English:   active, higher education qualifications 

 Italian:   secondary education 

Other:     driving license category "B" 

Hobby:    playing sports on a regular basis, dwarfs hunting 



 

Hókuszpók 

Balatoni István 

Gyógynövény Gyógyszergyártó Ipar 

Fűzfavirág utca 33. 

1010 Sehol ország 

Tárgy:   Jelentkezni a gyár vegyész pozíciójára meghirdetett állásra 

 

Tisztelt Uram! 

Ezúton szeretnék jelentkezni a Gyógynövény Gyógyszergyártó Ipar által meghirdetett állás 

ajánlatra, vegyész pozícióra. 

Mellékelten elküldöm az önéletrajzom. 

Választásom azért került az Ön cégére mert a tanulmányaim és a végzettségem hasznosítható 

ennél az állásnál illetve az érdeklődési körömet is foglalkoztatja. Ezen felül kitűztem 

magamnak célul, hogy egy ilyen ismert gyógyszer gyártással foglalkozó cég közösségi tagja 

lehessek. 

Az Önök által meghirdetett pozíció betöltéséhez szükség van kitartásra illetve vegyész 

tudásra. Úgy gondolom, hogy bennem meg vannak ezek a készségek és szakmai tapasztalattal 

is rendelkezem. Bízom benne, hogy lehetőség lesz egy személyes beszélgetésre is. 

Köszönöm, hogy időt szántak rám és várom mielőbb válaszukat. 

Tisztelettel 

Hókuszpók 

 

 

 

 

 

 

 


