NÁBOROVÝ DOTAZNÍK
AD 012a

Požadované pracoviště a funkce: ……………………………………………………………….
Požadovaná hrubá mzda: ……………………………………………………..

ZÁKLADNÍ OSOBNÍ DATA
PŘÍJMENÍ (titul):..………………………………….

Jméno: ……………………………………………

Datum narození: ………………………………….
Trvalé bydliště – PSČ:.…………………………….…………………………………………………………..
Vzdálenost bydliště od pracoviště(pokud bydliště v místě výkonu práce, neuvádí se): ……………… km
TEL: ……………………………………………e-mail: …………...…………………………………………

VZDĚLÁNÍ
Druh školy

Obor

Rok ukončení

Druh zkoušky

Základní
Střední odborné –
vyučen
Úplné střední
Úplné střední odborné
Bakalářské

Vysokoškolské
Postgraduální studium
NEDOKONČENÉ
PROBÍHAJÍCÍ

DOPLŇUJÍCÍ KVALIFIKACE
Rekvalifikační kurzy: …………………………………………………………………………………………..
Certifikáty, osvědčení: ………………………………………………………………………………………….
Řidičský průkaz: …………………………… Průkaz řidiče motorového vozíku: …………………………..
Průkaz jeřábníka a vazače: …………………. Průkaz svářeče (druh oprávnění): ………………………

ZNALOST CIZÍCH ŘEČÍ
Jazyk

Úroveň znalostí (státní zkouška atd.)

POSLEDNÍ ZAMĚSTNAVATEL
FIRMA: ……………………………………………………………………………….
ADRESA: ……………………………………………………………………………..
VYKONÁVANÁ FUNKCE: ………………………………………………………...
OBDOBÍ: od …………………………..do ………………………………..
DŮVOD ODCHODU: ……………………………………………………………….

NÁBOROVÝ DOTAZNÍK
AD 012a

PRŮBĚH PŘEDCHOZÍCH ZAMĚSTNÁNÍ 10 LET ZPĚT (PRAXE)
Firma - sídlo

Pracovní pozice

od

do

Důvod odchodu

Potvrzuji správnost a pravdivost výše uvedených údajů svým podpisem.
Informujeme Vás, že v rámci výběrového řízení bude naše společnost s.n.o.p. cz a.s., se sídlem Stanislava
Maliny 452, 397 01 Písek, IČ: 63998203, tel. 382 901 111, recepce@snop.eu, Vámi uvedené osobní údaje
zpracovávat za účelem výběru vhodného zaměstnance a uzavření pracovního poměru. Vaše osobní údaje
budeme uchovávat pouze po dobu výběrového řízení a v rozsahu nezbytném pro jeho realizaci a zabezpečíme
jejich ochranu.

Dne …………….…..

Podpis uchazeče o zaměstnání:………………………………………

DOPLŇUJÍCÍ DATA PO NÁSTUPU DO ZAMĚSTNÁNÍ

*)

Nehodící škrtněte

Při nástupu předložte zápočtový list
ZPS:

ANO

NE

Pobíráte důchod:

Zdravotní pojišťovna…………………………...
Rodné příjmení…………………………….

ANO

NE Druh důchodu:

Rodné číslo………………………………….

Všechna dřívější příjmení ……………………………………

Rodinný stav:………………………………….….

Počet dětí (i zaopatřených):.…………………………

Místo narození (město,stát): ………………….

Jméno a příjmení dítěte:

Rodné číslo:

ANO

NE

Státní příslušnost……….……………………….
MÁTE NAŘÍZENÉ SRÁŽKY ???
MĚSÍČNÍ VÝŽIVNÉ
DLUŽNÉ VÝŽIVNÉ
EXEKUCE
OSTATNÍ SRÁŽKY
INSOLVENCE
Potvrzuji správnost a pravdivost výše uvedených údajů svým podpisem.
Souhlasím se zpracováním a uchováním uvedených osobních údajů. Osobní údaje budeme uchovávat pouze
v nezbytném rozsahu po dobu trvání pracovního poměru. Při zpracování Vašich osobních údajů zabezpečíme
jejich ochranu a nebudeme je předávat žádné jiné právnické ani fyzické osobě. V souladu s příslušnými
právními předpisy Vás dále informujeme, že máte právo na přístup ke svým osobním údajům u naší
společnosti, dále máte právo požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů a
máte také právo vznést námitku ohledně zpracování Vašich osobních údajů u naší společnosti nebo u
dozorového úřadu.
Souhlasím s použitím uvedené emailové adresy k zasílání výplatních pásek.

Dne …………….…..

Podpis zaměstnance: ………………………………………

