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Persoonsgegevens
Naam
:
Arsalan Javad Jaberie
Voorletters
:
A.
Geboortedatum
:
10-08-1964
Geslacht
:
Man
Adres
:
Paludanusweg 6
Postcode en woonplaats
:
1766JC WIERINGERWAARD
E-mailadres 
:
arsalanholand@gmail.com



Telefoonnummer thuis
:
0224-22 31 89
Telefoonnummer
:
06-46 23 30 36
(Her)publicatiedatum
:
21-04-2008
Opleidingen
Van augustus 2007 tot heden
leraar engels vo tweedegraads (hbo)
geen diploma behaald
Omschrijving:
Het is een vierjarige opleiding voor de bevoegdheid van leraar Engels 2de graads.
Van mei 2006 tot januari 2007
staatsexamen nt2 2
diploma behaald
Van december 1999 tot februari 2000
basiscursus computergebruik (cursus)
diploma behaald
Omschrijving:
Werken met Windows software en verwerken van gegevens op de computer.
Van februari 1989 tot juli 1994
vertaler engels (hbo)
diploma behaald
Omschrijving:
Een vier-jarige opleiding in vertaaltechnieken en het vertalen van Engels naar Perzisch en vice versa. Het accent ligt in de eerste twee jaren op taalkundige analyse, taalbeheersing en linguistics. In het tweede deel wordt aan de praktijk en de desbetreffende wetenschap gewerkt.
Werkervaring
Van maart 2007 tot mei 2007
Functie
:
Docent Engels (2e graads)
Werkgever
:
ROC Den Helder
Uren per week
:
12
Omschrijving
:

Snuffelstage: Vmbo,Vwo, Zeevaartschool, Groep Wonen en Leren
Van september 1994 tot januari 2005
Functie
:
Vertaler Engels
Werkgever
:
COA
Uren per week
:
30
Omschrijving
:

Vertaling van informatieve boeken en pamfletten, juridische teksten zoals de uitspraak van de rechtbank en beslissingen van de IND vanuit het Nederlands naar Engels en Perzisch; ook werkzaam als tolk voor het COA.
Van maart 1994 tot mei 1996
Functie
:
journalist maandblad
Werkgever
:
COA
Uren per week
:
30
Omschrijving
:

Redactie, schrijven van artikelen, en intervieuws met verschillende instanties en organisaties (in het Engels) voor het tijdschrift AZC TIMES in Den Helder.
Van september 1992 tot februari 1994
Functie
:
Docent Engels (2e graads)
Werkgever
:
KOSAR,Middelbare school
Uren per week
:
25
Omschrijving
:

Kosar is de naam van de school waar ik anderhalf jaar voor de klas heb gestaan. Mijn taak was aan studenten de Engelse taal als tweede taal te onderwijzen. Leerlingen kregen de kans om met de correcte uitspraak Engels te kunnen lezen en spreken. Er werd ook naast luistervaardigheid veel aandacht besteed aan grammatica en het correct schrijven.



Van mei 1991 tot juni 1994
Functie
:
Docent Engels (2e graads)
Werkgever
:
particulieren
Uren per week
:
15
Omschrijving
:

Leerlingen van alle niveaus en leeftijden vroegen mij hen extra lessen Engels te geven om het gewenste resultaat op de middelbare school of de universiteit te kunnen behalen.
Ook verzorgde ik spoedcursussen voor mensen die voor een opleiding aan een  buitenlandse universiteit zouden gaan studeren.
Taalvaardigheid
Taal
Mondeling
Schriftelijk
Nederlands
Uitstekend
Uitstekend
Engels
Uitstekend
Uitstekend
Duits
Redelijk
Redelijk
Frans
Redelijk
Redelijk
Farsi
Uitstekend
Uitstekend
Dari
Goed
Goed
Persoonlijke presentatie
Ik ben afgestudeerd als vertaler Perzisch-Engelse v.v. en heb ervaring als docent Engels, tolk-vertaler en redacteur van een Engelstalig maandblad. Tevens heb ik als tweedejaarsstudent bij de HvA voor de opleiding Leraar Engels gestudeerd.

 




