
 
 
 
 
 
  

Dane personalne:  

Adres zamieszkania: ul. Ogrodniczki 33, 00-100 Warszawa 

Data urodzenia: 11.02.1984 r. 

Telefon: +48 100 200 300 

E-mail: aleksander.kowalski@poczta.pl 

Wykształcenie:  

01.09.2002– 04.06.2005 r.  Technikum Budowlane im. Henryka 
Sienkiewicza w Gdańsku 

Tytuł: technik budownictwa 

01.09.1999 – 15.06.2002 r.  Zasadnicza Szkoła Budowlana im. Mikołaja 
Kopernika w Gdańsku 

Tytuł: murarz 

Doświadczenie zawodowe:  

02.11.2008 – 31.12.2013 r.   „TedBud” Firma Budowlana 

Stanowisko: budowlaniec 

Zakres obowiązków: prowadzenie 
dokumentacji budowy, utrzymywanie porządku 
na terenie budowy, murowanie, wykonywanie 
konstrukcji budowlanych, prace 
wykończeniowe 

15.09.2005 – 18.10.2008 r.   „Full Wypas” Firma Budowlana 

Stanowisko: budowlaniec 

Zakres obowiązków: wykonywanie zleconych 
prac remontowo-budowlanych: robót 
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montażowych, rozbiórkowych, murowych, a 
także tynkowych 

03.09.2004 – 18.08.2005 r.   „DomEk” Firma Budowlana  

Stanowisko: murarz 

Zakres obowiązków: układanie i łączenie 
materiałów potrzebnych do budowy ścian, 
fundamentów, przegród, łuków, kanałów, 
filarów, stropów itp., prace rozbiórkowe, 
wykuwanie otworów w ścianach 

12.07.2003 – 31.08.2004 r.   Firma Budowlana „Kubata” 

Stanowisko: pomocnik murarza 

Zakres obowiązków: oczyszczanie miejsca 
budowy, ładunek i rozładunek materiałów 
budowlanych, pomoc przy wykonywaniu 
elementów konstrukcji, także części 
wyposażenia 

Przebyte kursy i szkolenia:  

06.2012 r.  Operator maszyn ciężkich - cykl szkoleń podnoszących kwalifikacje 
zawodowe pracowników budowlanych 

07.2010 r.  Szkolenie „Zarządzanie projektem budowlanym organizowane przez 
firmę „TedBud” przy współpracy z firmą „Euro-Consulting” 

02.2010 r.  „Promocja standardów BHP” szkolenie organizowane przez firmę 
„Ekspert 

Znajomość języków:  

Angielski: poziom zaawansowany w mowie i piśmie 

Niemiecki: poziom komunikatywny 

Umiejętności i cechy osobowości:  

• prawo jazdy kat. B 
• uprawnienia na maszyny ciężkie 
• znajomość pakietu MC Office na poziomie dobrym 
• bardzo dobry stan zdrowia 
• szybkość uczenia się i przyswajania do nowych warunków 



• otwartość i gotowość na nowe wyzwania 
• umiejętność pracy w grupie 
• komunikatywność 
• samodzielność 
• spostrzegawczość 
• rzetelność 
• systematyczność 
• cierpliwość 
• dokładność 
• solidność 
• odpowiedzialność 
• punktualność 

Zainteresowania:  

• kuchnia włoska 
• muzyka rozrywkowa 
• siatkówka 
• filmy sensacyjne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wzór pobrano ze strony: https://www.aplikuj.pl/cv/wzory-cv/wzor-cv-dla-pracownika-

budowlanegobudowlanca 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 
rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.). 
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