Domov seniorů Uhlířské Janovice, příspěvková organizace
Topolová 918, 285 04 Uhlířské Janovice
Tel.: 311 444 242
e-mail:personalni@domovjanovice.cz
DOTAZNÍK PRO UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ
Jméno, příjmení:

………………………………………………………………..

Adresa trvalého pobytu:

………………………………………………………………..

Korespondenční adresa:

……………………………………………………………….

Kontaktní telefon:

………………………………………………………………

E-mail:

……………………………………………………………….

Ucházím se pracovní pozici: ………………………………………………………….
VZDĚLÁNÍ
Stupeň

Název a sídlo školy

Datum ukončení,
typ zkoušky

Základní vzdělání
Vyučení, obor
Střední odborné/všeobecné
Vyšší odborné
Vysokoškolské
Další
SPECIALIZAČNÍ KURZY, ŠKOLENÍ, ZKOUŠKY A OSVĚDČENÍ
Typ kurzu

Název a sídlo vzdělávacího zařízení

Doba/
hodiny

Rok ukončení, zkouška

1

PRŮBĚH PŘEDCHÁZEJÍCÍCH ZAMĚSTNÁNÍ
(v pořadí od prvého zaměstnání po současné, včetně mateřské/rodičovské dovolené)
Zaměstnavatel

Pozice

Náplň pracovní činnosti

Trvání od/do

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Řidičský průkaz
Řidičské oprávnění: ANO / NE
skupiny: A
B
C
D

E

T

(zakroužkujte)
(zakroužkujte)

Vaše další znalosti a dovednosti využitelné pro práci, o kterou se ucházíte:
................................................................................................……….....................….......………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
Silné stránky Vaší osobnosti:
................................................................................................……….....................….......………………….
................................................................................................……….....................….......………………….
Vaše zájmy a záliby:
................................................................................................……….....................….......………………….
................................................................................................……….....................….......………………….
Vaše představy o práci:
................................................................................................……….....................….......………………….
................................................................................................……….....................….......………………….
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Váš zájem se vzdělávat:
................................................................................................……….....................….......………………….
................................................................................................……….....................….......………………….
Od kdy můžete nastoupit:
....……………………….............................................……….…....…........................................................

Prohlášení uchazeče o zaměstnání
Jako uchazeč o zaměstnání v Domově seniorů Uhlířské Janovice, příspěvková organizace, Topolová 918, 285 04
Uhlířské Janovice (dále jen správce) DÁVÁM dobrovolně souhlas se zpracováním výše uvedených osobních údajů
za účelem vlastního zájmu o případné zařazení na funkci ……………………………………………………………
Moje osobní údaje budou správcem zpracovávány na dobu nezbytně nutnou, tedy po dobu probíhajícího
výběrového řízení, respektive po dobu výběru uchazeče o zaměstnání do konečného rozhodnutí ředitele nebo déle
po vzájemné dohodě (viz. níže: Udělení souhlasu pro zpracování osobních údajů pro budoucí zájem uchazeče o
další pracovní pozici u správce po vzájemné dohodě).
Udělený souhlas se zpracování osobních údajů je možné kdykoliv odvolat písemnou formou zasláním na adresu
správce.

V....................................dne ...........................

Podpis .........................................…….....……

Udělení souhlasu pro zpracování osobních údajů pro budoucí zájem uchazeče o další
pracovní pozici u správce po vzájemné dohodě
Jako uchazeč o zaměstnání v Domově seniorů Uhlířské Janovice, příspěvková organizace, Topolová 918, 285 04
Uhlířské Janovice (dále jen správce) DÁVÁM dobrovolně souhlas se zpracováním výše uvedených osobních údajů
za účelem zájmu o případné zařazení do výběrových řízení na další pracovní pozice u správce.
Tento souhlas uděluji do ……………………………. (napište datum, do kterého udělujete souhlas se zpracováním
osobních údajů).
Udělený souhlas se zpracování osobních údajů je možné kdykoliv odvolat písemnou formou zasláním na adresu
správce.
V....................................dne ...........................

Podpis .........................................…….....……

Domov seniorů Uhlířské Janovice, příspěvková organizace přijímá do pracovního poměru pouze uchazeče o zaměstnání bez
záznamu v rejstříku trestů.

Udělení souhlasu probíhá na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen GDPR) ve znění

pozdějších předpisů.

3

