Дата: ______________________

Ініціатор контакту (рекрутер, кандидат, інша особа)

Рекрутер________________

УНІВЕРСАЛЬНА АНКЕТА

ФОТО

Прізвище _________________________________________________
Ім'я ______________________________________________________
По батькові _______________________________________________
Число, місяць, рік народження _______________________________
Контактні телефони_________________________________________
Адреса фактичного проживання ______________________________
Адреса згідно прописки _____________________________________
Електронна пошта __________________________________________
Посада, на яку претендуєте __________________________________
Ваш підпис_________________________________________________

1.Сімейний стан_______________________________________________________________
2. Освіта______________________________________________________________________
Роки
навчання

Назва навчального закладу
повністю

Форма
Спеціальність
навчання
(д., в., з.)

Кваліфікація

3. Стаж роботи ___________________років. Професійна діяльність_________________ років.
4. Місця роботи вкажіть у зворотньому порядку:
Роки
праці

Місце роботи
та напрямки діяльності
підприємств

Посада

Причини
звільнення

5. Чи притягались Ви до адміністративної відповідальності?___________________________________
6. Чи притягались Ви до кримінальної відповідальності?______________________________________
7. Якими іноземними мовами Ви володієте?_________________________________________________
8. Рідна мова (мова спілкування)__________________________________________________________
9. Рівень володіння українською мовою____________________________________________________
10. Рівень володіння ПК ( програми )_______________________________________________________
11. Наявність сертифікатів прослуханих семінарів, курсів тощо ________________________________
______________________________________________________________________________________
12.Навність власних наукових праць _______________________________________________________
13. В якій галузі Ви вважаєте себе професіоналом?___________________________________________
14. Форма роботи, що влаштовує Вас (підкреслити потрібне): основна, за сумісництвом.
15. Можливість їздити у службові відрядження (підкреслити потрібне): так, ні.
16. Розмір заробітної платні, яку Ви отримували на попередньому місці роботи __________________
17. Розмір заробітної платні, що відповідає Вашому професійному рівню________________________
18. Розмір мінімальної заробітної плати на випробовувальний термін ___________________________
19. Ваші виключні особистісні риси:_______________________________________________________
20. Ваші негативні риси характеру, шкідливі звички: ________________________________________
21. Яка риса, з перерахованих нижче, Вам найбільше імпонує :
а) врівноваженість; б) відповідальність; в) цілеспрямованість; г) комунікабельність
22. Чи використовуєте Ви свій вільний час для додаткового заробітку?_________________________
23.Чи маєте бажання продовжувати освіту? Якщо так, вкажіть напрямки._______________________
______________________________________________________________________________________
24. Яким чином Ви плануєте підвищувати свій професійний рівень ? ___________________________
______________________________________________________________________________________
25. Основні стимули Вашої діяльності: а) визнання; б) можливість розвитку; в) економічна вигода; г)
інтерес до справи; Ваша відповідь ________________________________________________________
26. Що може бути підставою для звільнення з роботи за власним бажанням?_____________________
______________________________________________________________________________________
27.Що для вас повинно бути стимулом, щоб залишатись на одній роботі 5
років?_________________________________________________________________________________
28. Що в житті ви готові робити безкоштовно? _____________________________________________
29. Як довго Ви шукаєте роботу? __________________________________________________________
30. В які агентства, фірми (тощо) Ви звертались в пошуках роботи?_____________________________
______________________________________________________________________________________
31. Для Вас успіх це – ___________________________________________________________________
32. Гроші для Вас це – ___________________________________________________________________
33. Оцініть свою комунікабельність за 10-ти бальною шкалою _________________________________
34. Оцініть свою стресостійкість за 10-ти бальною шкалою ___________________________________
35. Захоплення, хобі_____________________________________________________________________
36. Коли готові приступити до виконання обов’язків ________________________________________

37. Чи даєте Ви згоду на обробку Ваших персональних даних?_________________________

