
Fotografii doložíte až po přijetí
do zaměstnání

Foto:

Ulice:

Město:

PSČ:

tel.:

Ulice:

Město:

PSČ:

tel.:

Osoba uznaná za invalidní/ZTP   ANO/NE

Rodné číslo:

Titul, jméno, přijmení:

Rodné přijmení:

Datum narození:

Místo:

TRVALÉ BYDLIŠTE

PŘECHODNÉ BYDLIŠTE

Zdravotní pojisťovna:

Číslo obč. průkazu: Národnost: Státní příslušnost: Rodinný stav:

VZDĚLÁNÍ
Počet 

semestrů

Rok 

ukončení
od - doDruh školy, obor, specializace

Základní

Střední

Vysokoškolské

Jiné

Znalost cizích jazyků  (odborná, konverzační, slabá)

Jazyk Mluvené slovoPsaníČtení

OSOBNÍ DOTAZNÍK

Jakými odbornými znalostmi, schopnostmi a zkušenostmi disponujete:

Práce s PC: Řidičský průkaz:



PRŮBĚH POVOLÁNÍ

Uveďte podrobně všechny zaměstnání od ukončení studia

od do

Místo pro razítko prodejny

V    ....................................., dne ......................... Podpis .......................................

Období
Zaměstnavatel, adresa

Pracovní funkční zařazení

okruh úloh, zodpovědnost,

kompetence

Důvod odchodu ze

zaměstnání

Děkujeme Vám za spolupráci

Co Vás zaujalo na naší nabídce zaměstnání?

V jakém městě byste chtěli pracovat?

V jakém médiu jste se setkali s naší nabídkou

zaměstnání?

Co děláte ve volném čase? Jaké jsou Vaše koníčky?

Jaké jsou vaše profesionální cíle?

Jaké jsou Vaše osobní životní cíle?

Brání Vám zdraví vykonávat nějakou činnost? Vede se proti Vám trestní řízení?

Jaké knihy (noviny, časopisy) čtete?

Uchazeč o zaměstnání tímto dává souhlas společnosti INDEX ČECHY s.r.o. se zpracováním jeho osobních údajů v rozsahu titul, jméno, příjmení,
rodné příjmení, datum narození, místo narození, údaje trvalého bydliště nebo přechodného bydliště, číslo občanského průkazu, rodné číslo, národnost,
státní příslušnost, rodinný stav, a to ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady ( EU ) 2016/679 o ochraně osobních údajů za účelem
vyhodnocení osobního dotazníka, evidence ucházečů o zaměstnání a vypracování potřebných dokumentů potřebných ke vzniku případného
pracovněprávního poměru. Bez poskytnutí těchto osobních údajů by nebylo možné dosáhnout účel zpracování osobních údajů podle předcházející
věty. Právním základem na zpracování osobních údajů je souhlas uchazeče o zaměstání ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady ( EU )
2016/679 o ochraně osobních údajů.
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