KAROL PIOTROWSKI
Data urodzenia: 16.08.1958
Obywatelstwo: polskie
Stan cywilny: żonaty
Kwiatowa 28
35-876 Warszawa
Polska
Telefon komórkowy: +48 888 888 888
E-mail: piotrowski-k@gmail.com
Strona www: Karol_Piotrowski.mycv.pl

Cel zawodowy
Doświadczony kierowca, posiadający wszelkie uprawnienia do kierowania pojazdów oraz szeroką
wiedzę z zakresu mechaniki samochodowej podejmie pracę w charakterze kierowcy.

Wykształcenie
Nazwa szkoły: Zespół Szkół Mechaniki Przemysłowej - Tczew
Okres: 09.1974 - 06.1977
Specjalizacja: Mechanika maszyn i urządzeń przemysłowych

Doświadczenie zawodowe
Firma: Szymtex Polska - Piaseczno
Okres zatrudnienia: 08.2007 - 02.2017
Stanowisko: Operator maszyn drogowych
Opis stanowiska:
• obsługa koparek, spycharek i walców drogowych
• kontrola stanu jakości i konserwacja specjalistycznych maszyn budowlanych
Firma: Silver Spedycje - Warszawa
Okres zatrudnienia: 06.2000 - 09.2007
Stanowisko: Kierowca TIR-a
Opis stanowiska:
• prowadzenie pojazdu na trasach międzynarodowych (Litwa, Łotwa, Estonia, Rosja)
• załadowywanie i rozładowywanie oraz nadzór nad załadunkiem i wyładunkiem
• czynności spedycyjne
• obsługa codzienna pojazdów i przyczep
• inne prace podejmowane w celu wykonania zadania służbowego lub zapewnienia
bezpieczeństwa osób, pojazdu i rzeczy
• niezbędne formalności administracyjne
• utrzymanie pojazdu w czystości i dobrym stanie technicznym
Firma: Inter-Trans - Warszawa
Okres zatrudnienia: 06.1989 - 05.2000
Stanowisko: Kierowca TIR-a
Opis stanowiska:
• prowadzenie pojazdu na trasach międzynarodowych (głównie Niemcy, Hiszpania,
Francja)
• załadowywanie i rozładowywanie oraz nadzór nad załadunkiem i wyładunkiem
• czynności spedycyjne
• obsługa codzienna pojazdów i przyczep
• inne prace podejmowane w celu wykonania zadania służbowego lub zapewnienia
bezpieczeństwa osób, pojazdu i rzeczy
• niezbędne formalności administracyjne
• utrzymanie pojazdu w czystości i dobrym stanie technicznym

Firma: Polska Komunikacja Samochodowa - Warszawa
Okres zatrudnienia: 09.1977 - 05.1989
Stanowisko: Kierowca autobusu
Opis stanowiska:
• przewóz osób na trasach miejskich i podmiejskich
• sprzedaż biletów
• kontrola pojazdu przed każdym przejazdem
• dbanie o stan techniczny pojazdu

Szkolenia
10.2003 - Kurs okształcający dla kierowców przewożących rzeczy i osoby
04.1998 - ADR

Certyfikaty i uprawnienia
1999 - Prawo jazdy kat. DE
1982 - Prawo jazdy kat. D
1979 - Prawo jazdy kat. CE
1979 - Prawo jazdy kat. C
1979 - Prawo jazdy kat. BE
1976 - Prawo jazdy kat. T
1976 - Prawo jazdy kat. A
1976 - Prawo jazdy kat. B

Umiejętności
umiejętność pracy w sytuacjach stresowych (4), terminowość i punktualność (4), dokładność w
wykonywaniu obowiązków (4), samodzielność w wykonywaniu obowiązków (4), wysoka odporność
fizyczna i psychiczna (4)
(*) poziom umiejętności: 1 - początkujący, 2 - średniozaawansowany, 3 - zaawansowany, 4 - biegły

Informacje dodatkowe
Jestem autorem osobą w pełni dyspozycyjną czasowo, a częste wyjazdy zagraniczne nie stanowią
dla mnie problemu.
Języki:

angielski - początkujący
niemiecki - początkujący
rosyjski - średniozaawansowany

Hobby:

mechanika samochodowa, motoryzacja

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z z Ustawą z dnia
29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

