PŘÍLOHY

Příloha č. 6

Osobní dotazník
1. ZÁKLADNÍ OSOBNÍ ÚDAJE
Jméno, příjmení, titul :

Osobní číslo :

O jaké pracovní místo máte zájem :
Řidičské oprávnění (sk.) :
Vlastníte osobní automobil: ano/ne
Vlastníte oprávnění k podnikání (ŽL), pokud ano, uveďte předmět podnikání.

Rodné jméno :
Občanství:

Číslo OP :
Datum narození :

Místo a okres narození:

Rodinný stav :
Adresa bydliště :

Telefon :

Adresa, kam má být podána v případě mimořádné události zpráva :
E-mail:
ZPS:

Telefon:
Pobíráte důchod:

ano - ne

Druh důchodu :
Důchod je pobírán od :
Děti: Jméno
RČ *)

Manžel/ka/:

vyplácený dle §
Datum narození

2. VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE
Stupeň
Název školy
ukončení

Obor
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, pod rodným číslem :

Jméno
narození

Jméno a příjmení, datum narození, RČ

ano - ne

RČ *)

Datum

Datum ukončení

Způsob

*)
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2.1 ABSOLVOVANÉ KURZY A ŠKOLENÍ
Druh :
Datum ukončení :
Úroveň znalostí
:
Word, Exel, Power Point, **)
Uživatel - Pokroč.uživatel - Programátor**
Ano - NE
Speciální aplikace (uveďte jaké):

Ano - NE

Jiné kurzy-školení :

Osobní dotazník
2.2 JAZYKOVÉ ZNALOSTI
Jazyk :
Začátečník

Úroveň znalostí:
Mírně - Velmi pokroč. Státní zkoušky Rodilý mluvčí

3. DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ ZNALOSTI

4. PRŮBĚH PŘEDCHOZÍCH ZAMĚSTNÁNÍ
Od - do
Zaměstnavatel
skončení

Profese-funkce

Způsob

*) vyplňte jen v případě, že požadujete daň. úlevy
**) nehodící se škrtněte

Prohlášení zaměstnance :
Prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé. Současně beru na vědomí, že každou změnu
v těchto údajích jsem povinen nahlásit neprodleně OPP – oddělení personální práce a že nesu
odpovědnost za případné důsledky, které mohou z nedodržení této povinnosti plynout.
Prohlášení uchazeče o zaměstnání :
Souhlasím s vedením osobních údajů a to po dobu, kdy budu veden jako uchazeč o
zaměstnání , nejdéle však 1 rok .

Podpis zaměstnance /uchazeče/ :
Datum :
Uvedené údaje ověřil, datum :
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