
Curriculum Vitae van Mohammad Afzal 
 

Persoonlijke gegevens 

 

 

 

   
  
 
 
 
 
 
 
 

Ik ben een gemotiveerde jongeman die op zoek is naar weekendwerk of flexibel inzetbaar 
is op avonden of op piekmomenten. Ik kan snel en hard werken en ga graag met mensen 
om (ik ben bv. sportcoach). Ik ben stipt en betrouwbaar en je kan steeds op me rekenen! 

 

Werkervaringen 

 
 

 Medewerker bij Stad Antwerpen                             17 juli tot 18 aug 

 Afwasser in een restaurant                                      2017 

 Winkel medewerker                                                  2014 tot eind 2015 

 Bouw medewerker                                                    2013 tot 2015 

 Tapet  maker                                                             2010 tot 2012 

 Appelbomen onderhouden en fruitplukker              2012 

 Fruit handelaar                                                           2010 tot 2015 
 Schapenherder in Afghanistan               2011 
 Karatelesgever                 Sporadisch 
 Tolk in Afghanistan met Amerikaanse soldaten        2014 tot 2015 

 

Opleiding en diploma's 

 
 Toekomstonderwijs AAV    2018-heden 
 Opleiding boekhoukundig bediende                         2018 
 JES-competentietraject (competentie-ontwikkeling,  

talenten-inzicht, inzicht arbeidsmarkt, …)  april 2018 
 Okan, Leopoldsburg en Antwerpen   2016-2017 
 Inburgering in Limburg    2017 
 Secundair onderwijs diploma uit Afghanistan          2015 
 Aspirant Initiator diploma in karate                           2018 
 International diploma in karate                                  2017 

 

 

 

Vaardigheden  



 
 Ik kan hard werken aan een snel tempo en ben fysiek sterk 
 Vind samenwerken met andere mensen fijn 
 Flexibel en heb een verantwoordelijkheidsgevoel 
 Representatief en verzorgd voorkomen  
 Als ik met iets begint, maak ik het netjes af 
 Ik geef mijn alle energie om alles netjes klaar maken  

 

 

Talenkennis 

 
Talen Spreken Schrijven 

Nederlands Zeer goed Zeer goed 

Engels Zeer Goed Zeer Goed 

Dari Moedertaal Moedertaal 

Hindi Zeer goed Zeer goed 

Pashto Beperkt Beperkt 

Urdo             zeer goed     zeer goed 
Arabisch         beperkt         beperkt  
 

Interesses 

 
 Professioneel karate 
 Lezen 
 Onmiddellijk beschikbaar 
 Sterk gemotiveerd om te beginnen werken (tijdelijk werk, weekendwerk, 

vakantiewerk) 
 Vrijwilligerswerk: huiswerkbegeleiding  
 Gedichten schrijven 

 Goed in sociale media en computerkennis 

 Kennis maken met mensen  

 Nieuwe dingen leren  

 Niet opgeven en doorzeten  

 


