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Пiдпис:

прописки:

; мобiльний:

Мреса ел. пошти (e-mail):

Серiя:_

, Паспортнi данi:
|---"--- -------- ,

дата видачl

N9.

Ким

ёйй;;;

одрркений (замiжня), неодрркениЙ (незамiжня), в громадянському шлюбi,
розведений (розведена).

(пiдкрео ;ити потрiбне):
П.I.Б, i дата народження
дрlакини/чоловiкаХ:
Ким i де працю€
дружина/чоловiк?Х

fliти (вкажiть стать та даry
народження):

Iнформацiя про вiЙськовиЙ

обовЪзок

(потрiбне пiдкреслити)
На

яt<у

:

Служба закiнчена,
3вiльнениЙ вiд слркби. Причина звiльнення:,
Iнше:

посаду
?

Мiнiмальна заробiтна плата,
яку Ви хот!ли 6

Коли ви готовi приступити до роботи?

(дата)---

3вiдки Ви дiзналися про вакансiю?

IНФОРМАЦIЯ ПРО СТАН ЗДОРОВ,Я ТА СУДИМIСТЬ
Стан здоровЪ:

Чи е у ВаС протипоказанНя до будь-якиХ видiв робiт, важкi хвороби або фiзичнi
вади. групи iнвалiдносгi, залежнiсtь вiд алкоголю та наркотичних засобiв? (якщо
Чи були випадки притягнення вас до адмiнiсгративноТ та/або кримiнальноi
вiдповiдальносгi? Якщо так, вкажiть причину.

цим пiдписом я пiдтверджую правдивiсть та повноry вiдповiдей, викладених
наданих мною даних не
вище. Проти

ocBITA
i

:

l

1

з ilетою прийняття рiчlення lцодо riоrо працемащтування,

;

l

i
a

Вiдповiднодост.63аконуУкраiни(прозахПстперсональнихданIхDвiдо1.06.2о10ш92297-vI
ц"i, пiд,i"сбi я добровiлiно надаю зподу тов. <rлобуG Беманнiнг>>
на оСроОкУ Moii пеjсональних даних, зазначених у цiй aHKeTi,

l Мреса

i

Перiод навчання
(вказати роки):

Пiдпис:

(школа, ПТУ, коледж, iнсгитуr, TexHiKyM, унiверситет, курси iT. iH.)

Повна назва навчального закладу

спецiальнiсгь

ФоЁйilJiffii;

(денна, вечiрня,

]

+,---------,
i
I

l

досвIД роБотИ
nlo
''.з/п r

Мiсяць, piK
поийнятгя та
Ьвiльнення

(вкажiть фактичний досвiд роботи, починакrчи з останнього мiсця роботи)

Назва компан[a, в якому мiсгi
розташована, чим
займаgгься компанiя

Хтоtоуе дати Вам рекоrrендацll_з_доцg
l Вкажiть П.LБ., посаду, назву компанii, номер

i

або моб!л9уй);
, телефону (робочий
Наявнiсгь посвiдчення водiя (вкажiть категорIi):
Вкажiть стаж керування (poKiB, мiсяцiв):

вкажiть марки автомобiлiв, на яких е досвiд керування:
Чи € у Вас особисгий автомобiль? Якщо е, вкажiть марку,
Чи згiднi Ви викорисговувати особисгиЙ автомобiль у роботi?

тАк / HI

Чи могли б Ви lЪдити у вiдрядження?

тАк / HI

PiBeHb володiння ПК, знання програм

Володiння iноземними мовами (мова, piBeHb)

параметрп

п
п
п
п
п

емя Вас

ваr*пuвплrп прп впборi мiсця роботп?

п
п
п
п
п

flрlоt<нiЙ колектив

Зарплата
Самореалiзацiя
Мiсце розташування (близько вiд дому)

Пресгиж компанii
3ручний графiк роботи
Перспектива кар'ерного росry
Огримання нових знань/навичок (проф. розвиток)

MeHi вiдомо, що надання недосговiрноi iнформацii в aHKeTi е пiдсгавою для

Пiдпис:

вiдмови у працевлашryваннi або припинення дii трудовоi угоди:

l|якуемо за заповнену анкету!
Вся отриrrана iнфорrrацiя буде використовуватхсь лише з riетою прийняття рiulення щодо Вашого
подальlцого

працевлаlлтува

н

ня

