KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O PRAKTYKI

DANE OSOBOWE
Nazwisko
Imiona
Adres korespondencyjny
kod

poczta

miejscowość

powiat

gmina

Województwo
ul.

Nr domu

nr mieszkania

Telefon komórkowy

Telefon stacjonarny
e-mail
DANE IDENTYFIKACYJNE
Data urodzenia
Imiona rodziców
EDUKACJA
1. Obecna szkoła
Nazwa
Kierunek

Planowany termin
ukończenia
2. Dlaczego wybrałeś/wybrałaś tą szkołę?

3. Znajomość języków obcych.
Proszę ocenić poziom swoich umiejętności językowych zgodnie ze skalą Rady Europy:
A1 - podstawowy, A2 - ponadpodstawowy, B1 - średniozaawansowany, B2 - średniozaawansowany wyższy,
C1-zaawansowany, C2 - biegły.
Proszę wpisać poziom znajomości po prawej stronie.
Język niemiecki
Inne:
Język angielski

Inne:

4. Znajomość programów komputerowych.
Proszę ocenić poziom swoich umiejętności informatycznych w czterostopniowej skali ocen : znajomość podstawowa,
średniozaawansowana, zaawansowana, biegła. Proszę wpisać poziom znajomości po prawej stronie.
Word
Excel
AutoCad
Power Point

Norma / Zuzia

Inne

5. Prawo jazdy. Proszę zaznaczyć X po prawej stronie i wpisać rodzaj kategorii.
Posiadam
Nie posiadam
Kategoria
DOŚWIADCZENIA W BRANŻY BUDOWLANEJ
1. Napisz nam co do tej pory zrobiłeś w branży budowlanej w czym czujesz się dobrze?

2. Czy umiesz czytać rysunki budowlane? (zaznacz odpowiednie)
Tak
Nie
DANE DOTYCZĄCE RODZAJU PRAKTYKI
1. Dlaczego chcesz odbywać praktyki w HARTBEX Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o.?

2. Skąd dowiedziałeś się o naszym przedsiębiorstwie i możliwości odbycia praktyk?
Proszę zaznaczyć po prawej stronie X.
Strona internetowa Hartbex
Rekruter
Od znajomych
3. Czego chciałbyś się nauczyć podczas praktyk ?

4. W jakich szkoleniach chciałbyś brać udział ?

INFOMACJE DODATKOWE
1. Napisz swoje cztery mocne i słabe strony.

2. Napisz o swoich planach zawodowych?

3. Jak spędzasz czas wolny? Twoje zainteresowania, hobby?

Potwierdzam prawdziwość podanych przeze mnie informacji.
Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o prawie wglądu do danych i prawie ich poprawiania.
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym kwestionariuszu dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z ustawę z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych Dz.U. Nr
133 poz.883)”
Data............................................

Podpis.............................................................

Prosimy o przesłanie kwestionariusza na adres:
HARTBEX Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o.
al. mjr. W. Kopisto 8a/496
35-315 Rzeszów
Dział Zatrudnienia
lub drogą elektroniczną na adres

rekrutacja@hartbex.pl

