DOTAZNÍK PRO ZÁJEMCE O ZAMĚSTNÁNÍ
Ježek software s.r.o., Mariánská 3233, 470 01 Česká Lípa, telefon 487 522 449, e-mail: kariera@jezeksw.cz

Jméno a příjmení:

Datum narození:

Kontaktní adresa:
Kontaktní telefon:

Kontaktní e-mail:

Dosažené vzdělání (ÚS, ÚSO, VŠ):

Obor:

Praxe v oboru:
Praxe mimo obor:
Poslední zaměstnání:
Proč hodláte změnit zaměstnání?

Jak zvládáte PC (základy / pokročile uživatelsky / správa a nastavení OS / speciální znalosti / programátor)?

Jak ovládáte gramatiku českého jazyka?

1

2

3

4

5

Jaké ovládáte cizí jazyky?
Vlastníte řidičský průkaz?

Ne / Ne
Ano

Jaké skupiny?

Vlastníte auto? Ne
Ano / Ne

Jak zvládáte stresové situace?
Máte zkušenosti s jednáním s lidmi (komunikace se zákazníky, obchodní záležitosti)?
Jaké?

Ne
Ano / Ne

Myslíte si, že se domluvíte s každým?
Proč?

Ne
Ano / Ne

V čem si myslíte, že vynikáte?
V čem si myslíte, že máte slabiny?
Máte ochotu učit se nové věci?

Ano / Ne
Ne

Jaká pracovní doba by Vám vyhovovala?
Můžete pracovat i nad rámec pracovní doby?

Ano / Ne
Ne

Můžete jezdit na celodenní služební cesty?

Ne
Ano / Ne

*) Stav (svobodný/á, ženatý/vdaná, rozvedený/á):
*) Vaše koníčky:
*) Kouříte?

Ne
Ano / Ne

Pokud ano, kolik cigaret denně?

*) Pijete alkohol (vůbec, zřídka, příležitostně, pravidelně)?
Co víte o společnosti Ježek software s.r.o.?
Znáte některé naše pracovníky osobně?

Ano / Ne
Ne

Vaše představa o hrubém nástupním platu:

Pokud ano, které?
Po zapracování:

V čem bude Váš přínos pro firmu Ježek software s.r.o.?

K jakému datu můžete nastoupit?
Ostatní / Poznámky:
*) Na takto označené otázky nemusíte odpovídat.
Vyplněný dotazník a přiložený strukturovaný životopis zašlete obratem na adresu firmy Ježek software s.r.o. Děkujeme.
Společnost Ježek software s.r.o. (IČ 27282805) je pod číslem 00031110 registrovaná u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
S veškerými předanými informacemi je zacházeno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění.
www.jezeksw.cz

