KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA KANDYDATA
* niepotrzebne skreślić

1. Dane ogólne
Miejsce
na

a) nazwisko i imię (imiona) ..........................................................................................
b) imiona rodziców ........................................................................................................

wklejenie
fotografii

...................................... nazwisko rodowe matki ..........................................................
c) nazwisko rodowe (dla mężatek) .................................................................................

2. Data i miejsce urodzenia
4. Miejsce zamieszkania:

ulica:

3. Obywatelstwo
miejscowość:

nr domu:

kod pocztowy:

nr lokalu:

Telefon do kontaktu

5. Wykształcenie:
a) podstawowe, średnie, wyższe *) ;nazwa szkoły i rok ukończenia .........................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
specjalność wyuczona:
stopień:
tytuł naukowy:
6. Zawód (wyuczony)
7.Oceń swoją znajomość języków obcych: (skala 1-5, gdzie 1- znajomość słaba, 5 –znajomość biegła)
język angielski .............................................
język niemiecki.............................................
język rosyjski................................................
inne (jakie?) .....................................................
8.Ewentualne wykształcenie uzupełniające (kursy, studia podyplomowe, szkolenia – data ukończenia lub rozpoczęcia w
przyp. trwania:

9. Posiadane dodatkowe uprawnienia, umiejętności:
prawo jazdy tak / nie *
kat.........
obsługa komputera:
□Ms Word
□Ms Excell
□Ms Access
□Power Point
□Outlook Express
□program księgowy (nazwa) .............................. □

inne .................................................................................................................................................................

10. Posiadane wyróżnienia, nagrody, dodatkowe uprawnienia i certyfikaty:

Przebieg pracy zawodowej
Okres
od

Nazwa zakładu pracy

Miejscowość

Stanowisko

do

11. Dodatkowe zainteresowania:

12. Oczekiwany kierunek rozwoju zawodowego:

□ interesujący dział : .................................................................................................................................................
□ interesujące docelowo stanowisko .......................................................................................................................
□ gotowość / zainteresowanie objęciem stanowiska kierowniczego .......................................................................
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w podaniu dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procesu rekrutacji i zatrudnienia (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych;
Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz wyrażam zgodę na przechowywanie moich Danych Osobowych przez
EURO-WENT Sp. z o.o.

........................................................................
(podpis składającego kwestionariusz)

Informacja dla kandydat ów:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest EURO-WENT Sp. z o.o.
2. Zebrane dane osobowe służą i są przetwarzane wyłącznie w celach rekrutacji.
3. W dowolnym momencie przysługuje Państwu możliwość wglądu, zmiany, życzenia usunięcia posiadanych
przez nas danych osobowych, poprzez kontakt z działem kadr, Tel. (058) 305-16-47 wew. 19 lub mailem:
kadry@euro-went.pl
4. Podanie powyższych danych jest dobrowolne.

