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ЛОГОТИП КОМПАНІЇ

АНКЕТА №1 (базова)
Прізвище
________________________________
Ім’я
________________________________
По-батькові ________________________________
Дата народження «____» « ____» ________р.
Ваш вік (кількість повних років) _______
Вкажіть адресу: а) дійсне проживання за адресою ________________________
______________________________________________________________________
б) прописка ___________________________________________________________
______________________________________________________________________
Домашній телефон _____________ контактний телефон __________________
Сімейний стан (необхідне підкреслити):
одружений / неодружений; заміжня / незаміжня; розлучена(ий); громад. шлюб
Діти (вкажіть ім’я дитини та рік її народження ) __________________________
______________________________________________________________________
Ваша освіта
Назва учбового
закладу

спеціальність

Ваш досвід роботи:
Назва
Посада, обов’язки
організації

Рік
вступу
завершення

рік та місяць
прийнятий звільнений

Оптимальна заробітна плата _________ грн.
Підкресліть необхідне
Ви шукаєте роботу: постійну, тимчасову

Причина
звільнення

Графік роботи, який вас влаштовує: з ______ по ______
(повний, неповний, ненормований )
Чи притягувались ви до судової відповідальності: так, ні
Додаткові відомості про себе ___________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Джерело інформації про нашу вакансію
(газета «Назва №1», газета «Назва №2», сайт «Назва», знайомий, інше ___________)
Я підтверджую достовірність наданої інформації та не заперечую проти перевірки вказаних даних.

Дата «____» __________ 20 __ р.

Підпис ___________________

КОМЕНТАРІ ОСОБИ, ЩО ПРОВОДИЛА СПІВБЕСІДУ

ЛОГОТИП КОМПАНІЇ

АНКЕТА № 2 (розширена)
Прізвище
________________________________
Ім’я
________________________________
По-батькові ________________________________
Дата народження «____» « ____» ________р.
Ваш вік (кількість повних років) _______
Вкажіть адресу проживання:_______________________________________________
__________________________________________________________________________
Контактні телефони _______________________________________________________
__________________________________________________________________________
Контактний e-mail_________________________________________________________
Skype ____________________________________________________________________
Viber ____________________________________________________________________
Сімейний стан:
Одружений
; неодружений ; розлучений
; громадянський шлюб
Наявність дітей віком: до 3-х років , до 7-ми років , до 16-ти років
ОСВІТА
У таблиці необхідно зазначити як вищу, так і середню – спеціальну освіту, а також додаткову освіту (курси, семінари і т.ін.)

Повна назва учбового закладу

Дати
вступу та
закінчення

Спеціальність та
кваліфікація

Форма
навчання
(стац./заочн.)

ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ, СТАЖ
(починаючи з останнього місця роботи,
незалежно від запису в трудовій книжці, вказати останні два місця роботи)
Період
роботи

Повна назва
підприємства,
адреса, телефон

Напрямки
діяльності
підприємства

Посада,
функціональні
обов‘язки
(детально)

Причини
звільнення з
роботи
(фактичні)

До кого можна
звернутися за
рекомендацією
(+ тел. і посада даної
людини)

Чи згідні ви на відрядження? так
ні
Чи погодитесь Ви працювати понаднормово? так , ні
Знання ПК: не володію , на рівні користувача , досвідчений користувач
Програми, якими володієте: Word , Excel , Project , 1C: Бухгалтерія , АВK
AutoCAD , інші _______________________________________________________
________________________________________________________________________
Посвідчення водія: маю , не маю
(категорії А , В , С , D , E )
Водійський стаж (кількість років)________
Наявність власного авто: так , ні
Служба в армії: так , ні
Чи притягувались ви до судової відповідальності? так , ні
Знання іноземних мов їх рівень:_____________________________________________
__________________________________________________________________________
Додаткові відомості про себе________________________________________________
__________________________________________________________________________
Чи готові ви навчатися? так
, ні
Чи готові Ви виконувати роботи, які не стосуються Ваших прямих обов’язків?
так , ні
Ваші захоплення (хобі) _____________________________________________________
Які існують обмеження у виконанні певних видів робіт (фізичні, психологічні,
тощо)?____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Чим Ви можете бути корисним в нашій компанії? _____________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Які обов’язки та відповідальність Ви готові взяти на себе?_____________________
__________________________________________________________________________
Три основні причини чому ми маємо обрати саме Вас?_________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Бажаний рівень заробітної плати _________ грн.
Як нова робота допоможе реалізувати Ваші цілі?______________________________
__________________________________________________________________________
Якого рівня Ви хочете досягти в нашій компанії? _____________________________
__________________________________________________________________________
Бажаний рівень зарплати з перспективою кар’єрного зростання __________ грн.
Я підтверджую достовірність наданої інформації та не заперечую проти перевірки вказаних даних.

Дата «____» __________ 20__ р.

Підпис ___________________

КОМЕНТАРІ ОСОБИ, ЩО ПРОВОДИЛА СПІВБЕСІДУ

