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FOTO DOTAZNÍK UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ 

 
Prosím, vyplňte následující dotazník, ke kterému můžete přiložit svůj životopis. S údaji 
uvedenými v dotazníku a životopisu bude zacházeno jako s přísně důvěrnými a budou  
použity jen k potřebám, výběru zaměstnanců pro společnost STOMIX, spol. s r.o.  

 
 

OSOBNÍ ÚDAJE 

Jméno, Příjmení:  

Datum narození:  

Kontaktní adresa:  

Kontaktní telefon:  E-mail:  

Rodinný stav:   

RODINNÍ PŘÍSLUŠNÍCI          

Manžel (ka), druh, družka:  

Děti:  

NEJVYŠŠÍ DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ 

 
Základní                            Vyučen                     Maturita                             VŠ 

Název školy:                                                        Obor: 

Název školy:                                                        Obor: 

 
ZDRAVOTNÍ OMEZENÍ: 
 
 

 
SPECIÁLNÍ KURZY, ŠKOLENÍ (např svářečský kurz, počítačový kurz, rekvalifikace,…): 
 
 
 
 

 
Řidičský průkaz: ano  ne  skupiny: 

 
Jiné dovednosti/znalosti: 
 
 
 

 
Živnostenský list:  ano  ne 

Předmět činnosti/podnikání: 
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Znalost cizího jazyka: (1- výborně slovem i písmem, 2 - konverzační úroveň, 3 - základní) 

Jazyk      Stupeň znalosti 

Jazyk Stupeň znalosti 

Jazyk Stupeň znalosti 

Znalost práce na PC: ( 1 - výborná, 2 -  uživatelská, 3 - základní) 

MS Office: Word     PowerPoint  

 Excel     Outlook      

Windows     

Předchozí zaměstnání/praxe: 

     Firma: 

Kontaktní osoba:        Telefon: 

Popis funkce:        Od – do: 

     Firma: 

Kontaktní osoba:       Telefon: 

Popis funkce:       Od – do: 

     Firma: 

Kontaktní osoba:       Telefon: 

Popis funkce:       Od – do: 

Očekávaná úroveň platu: 

 
Jste evidován/a na úřadu práce? ano   ne   

Máte zájem o pozici?:  

Nástup je možný od:  

 
Další informace od Vás: 
 
 
 

 

 
Prohlášení žadatele: 
Prohlašuji, že mnou uvedené údaje odpovídají skutečnosti a jsou pravdivé. V souvislosti s povinnostmi, které ukládá 
obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), souhlasím, aby mnou uvedená data a přiložené materiály byly 
použity pro toto výběrové řízení ve společnosti STOMIX, spol. s r.o. a poté skartovány. 
 
 
 

Datum                                   Podpis: 


