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CV
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2004-2012

Własna działalność. Wolny zawód. Hardenfelt.com.
Nauka j. duńskiego jako języka obcego dla Polaków
oraz jako języka ojczystego dla duńskich dzieci.
Tłumaczenia z j. angielskiego i polskiego na j. duński.

2008-2009

Student na wymianie. Roczny pobyt na Wydziale Prawa
i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim.

2003-2004

Nauczyciel angielskiego we Wrocławiu.

2001-2002

Półtora roku studiów j. polskiego na Uniwersytecie
Jagiellońskim w Krakowie.

2000

Pół roku jako nauczyciel angielskiego w Gdańsku.

1998-2000

Studia na Copenhagen Business School.
Kierunek: Lingwistyka stosowana (angielski i
hiszpański).

1991-1998

Własna działalność. Produkcja rzemiosła artystycznego.
Hiszpania: 1991-1992.
Dania: 1993-1995.
Polska: 1995-1997.
Holandia i Belgia: 1997-1998.

1992-1994

Kurs przygotowawczy na studia wyższe (dla dorosłych).

1988-1991

Własna działalność. Firma porządkowa w Kopenhadze.

1988

Sezon letni. Dzierżawię bar w Tivoli Costa del Sol.

1987

Kieruję lokalem gastronomicznym i pracuję jako kelner
w Skovriderkroen w Charlottenlund (Kopenhaga).

1986-1987

Pracuję 7 miesięcy w dziale win w supermarkecie.

1986

Sezon letni. Kieruję lokalem gastronomicznym w
Skovriderkroen w Charlottenlund (Kopenhaga).

1982-1986

Własna działalność. Prowadzę Restaurację i Bar
Annabelles w Torremolinos (Hiszpanii) wraz z
późniejszym założycielem Saxo bank, Lars Seier
Christensen.
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Języki:
Duński

D1

język ojczysty

Angielski C2
Polski
C2
Hiszpański B1

Niemiecki, szwedzki
Norweski

Mówię i piszę w sposób urozmaicony i
poprawnie
Mówię i piszę poprawnie
Mówię i piszę w sposób urozmaicony, lecz z
drobnymi błędami
Czytam po hiszpańsku, ale ani nie mówiłem
Ani pisałem przez wiele lat. Jeżeli trzeba
Mogę szybko podnieść poziom na C1.
Rozumiem tekst pisany, jeżeli mam trochę
czasu.
Rozumiem język norweski mówiony i pisany
bez problemów.

Inne:
Prawo jazdy na samochód osobowy.
Skończony kurs przewodnika miejskiego Miasta Warszawy.

Znajomość programy komputerowe:
Word
Publisher
Power Point
Excel
Access
FrontPage
Picture manager
Vegas Pro
Trados Studio
Audacity

Biegły w użytkowaniu
Znam i korzystam
Znam zasady programu, ale rzadko korzystam
Znam zasady programu, ale rzadko korzystam
Znam i korzystam. Potrafię zdefiniować i obsługiwać bazę danych
Znam i korzystam
Znam i korzystam
(redakcja filmów) Znam i korzystam, lecz powoli, kiedy korzystam
z funkcji bardziej zaawansowanych
(oprogramowanie wspomagające tłumaczenia) Znam zasady
programu, ale rzadko korzystam
(redakcja dźwięku) Znam i korzystam w sposób dość biegły

Zainteresowania:
społeczeństwo
nauka o państwie
prawo
rzemiosło artystyczne
produkcja wideo
historia
Warszawa
gotowanie
gastronomia

Michael Hardenfelt, juni 2012
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

