DOTAZNÍK
Vážená/ý uchaze ko/i!
D kujeme za Váš zájem o práci v naší spole nosti. Prosíme Vás o kompletní vypln ní dotazníku, abychom p i
eventuálním osobním rozhovoru m li k dispozici všechny pot ebné údaje.
Vaše údaje budou samoz ejm uchovány v tajnosti a nebudou postoupeny jiné spole nosti s výjimkou spole ností
skupiny INTERSPORT!

____

Ucházím se o místo
plný úvazek

ást. úvazek

hod. týdn

p íjmení:

jméno:

PS :

m sto:

titul:
ulice:

tel. pevná linka:

tel. mobilní:

státní ob anství:

e-mail:

datum nar.:

místo nar.:

Jak jste se o tomto volném míst dozv d l/a:?

VZD LÁNÍ (pot ebné pro pracovní místo)

Znalosti cizích
jazyk
(pot ebných pro
pracovní místo)
anglicky
n mecky

od - do

slovem i písmem
výborn

dob e

zákl. znalost

kurzy / další vzd lání
(pot ebné pro pracovní místo)

období
(od - do)

Místo pro poznámky:

Zde prosím uve te délku Vašeho posledního zam stnání

Zde prosím uve te celkovou délku Vaší praxe na obdobné pozici

Jste ochoten podrobit se p ijímacímu testu?

ano

ne
nástup možný:

výpov dní lh ta:
idi ský pr kaz (skupiny):

vlastní vozidlo (SPZ):

žádaná hrubá mzda - m sí n :
Uchaze i na áste ný pracovní úvazek: v t chto dnech mohu od - do pracovat:

Jste hlášen/a u ú adu práce?

ne

ano

od:

ú ad práce v
Zahrani ní uchaze i: máte
povolení k práci, platné do
povolení k pobytu, platné do

NEVYPL OVAT!

jiný doklad, platný do

Názor dotazovatele (heslovit ):

Jaké sporty provozujete?
Kolik asu jim týdn v nujete?
Kolik hodin m sí n jste ochotna/en v novat školení / dalšímu vzd lávání?

Potvrzuji, že veškeré údaje v tomto dotazníku odpovídají pravd :
místo, datum

podpis

pers. .:

Následující údaje vyplní INTERSPORT
nástup dne:

na dobu ur itou do:

firma:
prodava /ka

obchod:

jako:
odd lení:

administrativní pracovník/ce

hod.

p íplatek:

na dobu ur itou do:

platová skupina:

p es asové hod.:

po et odprac. let:

za azení do vyšší skupiny dne:

ostatní podmínky:

náhrada za bývalého zam stnance (jméno/pers. .)
v rozpo tu pers. náklad plánovaný zam stnanec
v rozpo tu pers. náklad neplánovaný zam stnanec
Zapsal a sjednal (jméno):

hod/týdn

kolekt. smlouva:

zkrácený prac. úvazek
srážka za školení:

dní

podpis:

