ZAMEK JANÓW PODLASKI
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
PERSONAL DATA QUESTIONNAIRE

Stanowisko o które się Pani/Pan ubiega
Position you are applying for

Imię i nazwisko
Name and Family Name

Adres zamieszkania

Permanent

adres

Wiek/Data urodzenia

Age/Date

of birth

Telefon kontaktowy

Telephone

no

Stan cywilny

Marital

status

Stosunek

do

służby

wojskowej

Uregulowany/nieuregulowny

Katergoria

Regulated / Not regulated

Category

Attitude to military service

Uzyskany tytuł/stopień
Wykształcenie
Education

od

od

from

to

Nazwa
School name

szkoły
naukowy
Title obtainde /Science degree
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Szkolenia/ kursy

Temat

Traning/Courses

Course subject

kursów Uzyskany

tytuł Data

Degree obtained

ukończenia

Date of completion

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
PERSONAL DATA QUESTIONNAIRE

4 - swobodna z bardzo nielicznymi błędami

Znajomość

języków

obcych 3 - dość swobodna ale z błędami

Knowledge of foreign languages

Język
Language

2 - możliwość komunikacji z licznymi błędami
1 - podstawowa / bierna

4 - fluent with few mistakes
3 - quite fluent with mistakes
2- communicative but with many mistakes
- bacis/passive

1

W mowie

W piśmie

W czytaniu

Certyfikat - nazwa

Speaking

Writing

Reading

Certificate – name

Systemy operacyjne
Operation systems

Edytor teksów
Text editors

Arkusze

kalkulacyjne

Spread sheets

Baza

danych

Data base

Znajomość obsługi komputera
Computer skills

Inne umiejętności
Other skills

Przebieg kariery zawodowej Work
Experience
* proszę podać w kolejności od aktulanego do pierwszego miejsca zatrudnienia (w odwrotnej kolejności chronologicznej), przedstawiając stanowiska zajmowane w
firmie, jak i (ewentualnie) w innych zakładach pracy
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* specify your work places in chronological order (from present to the first one) and positions held both within the same and previous companies

Okres zatrudnienia od - do

Nazwa

Employment period from - to

zakładu

pracy

Name of work place

Stanowisko

Zakres obowiązków

Position held

Range of duties

Powód i tryb rozwiąznia
stosunku pracy
Reason of finishing

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
PERSONAL DATA QUESTIONNAIRE

Zainteresowania/Hobby
Interests/hobby

Na

W jakim systemie mógłby Pan/Pani podjąć
pracę?
(* proszę zaznaczyć krzyżykiem właściwe opcje)
what kind of system can you work?

On shifts

zmiany W porze nocnej
At night

W soboty i święta
Saturdays and
holidays

W systemie 12
godzinnym
12- hours shifts

In

(* please indicate possible option with a cross)

Proszę określić minimalny poziom wynagrodzenia, jakiego Pan/Pani oczekuje (brutto)
Please, indicate the minimum salary you expect (gross)

Od kiedy jest Pan/Pani w stanie rozpocząć pracę?
(proszę podać ewentualny okres wypowiedzenia w obecnym miejscu pracy)
When are you able to start working? ( please indicate possible period of notice)

Referencje
References
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Imię i nazwisko osoby udzielającej referencji
/ stanowisko – nazwa firmy
Name and family name of person giving references

Numer telefonu
no

Telephone

Dziekujęmy za wypełnienie kwestionariusza Thank
you very much for completing the questionnaire

Hotel zastrzega rozpatrywanie tylko kwestionariuszy, które są kompletnie wypełnione.
Hotel zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji

przez.........................................................................................( zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych D.U. nr 133 pozycja 883).

I give my assent to process my personal data included it the application which will be indispensable in process of recruitment executed

by ......................................................................................( in accordance with the Law on Personal Data Protection D.U. Nr 133 item 883) from 29.08.1997.

………………………………………………………………………………………
(Data i podpis kandydata)
(Date and candidate's signature)

Wypełniony kwestionariusz prosimy przesłać na DWA adresy : kignaciuk@zamekjanowpodlaski.pl
Oferty pracy poszukiwanych pracowników będą pojawiać się również na stronie : www.facebook.com/zamekjanowpodlaski
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