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DOTAZNÍK UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ 
www.karsit.cz 

                       personalni@karsit.cz 

.                   tel. 491 845 142, -110 

Jméno a příjmení 

 

Telefon 

Kontaktní adresa 

 

E-mail 

Mám zájem o pracovní místo? - uveďte 

 

Kde jste se o pracovním místě dozvěděl/a? 

Vzdělání, kvalifikace 

Název školy Obor/specializace Rok  ukončení Zkouška 

    

    

Kurzy, odborná školení* 

 

 

Znalost práce na PC :                 základní                        dobrá                      velmi dobrá                          
Řidičský průkaz:                          ano      ne             skupina 

Řidič motorového vozíku:           ano     ne              

Svářeč:                                         ano      ne              

Jeřábník, vazač:                           ano      ne              

Znalost cizích jazyků                                                              

Jazyk Stupeň znalosti Zkouška 

   

   

Průběh předchozích zaměstnání* 

Od-do Zaměstnavatel Vykonávaná profese/prac.zařazení 

   

   

   

   

Jsem v současnosti vedený/á jako nezaměstnaný/á na úřadu práce      ano      ne  

* Doplnění údajů je možné provést v profesním životopisu 

Mohu nastoupit od:  

Tímto uděluji souhlas zaměstnavateli se zpracováním všech údajů v tomto dotazníku za účelem vedení evidence 

uchazečů o zaměstnání a zaměstnanců, vyžadovaných zvláštními zákony, jakož i zaměstnavatelem vedené 

personální evidence zaměstnanců, a to až do písemného odvolání.  

Prohlašuji, že jsem nic nezamlčel/a a všechny mnou uvedené údaje jsou pravdivé. 

V  Jaroměři, dne: Podpis: 
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Doplnění osobních údajů 

při nástupu do pracovního poměru 
                                                                                                                                                                             www.karsit.cz 

                   personalni@karsit.cz 

                 tel. 491 845 110, -142 

Jméno a příjmení, titul 

 

Rodné jméno 

Den,měsíc,rok narození 

 

Trvalé bydliště, PSČ 

 

Místo, okres narození 

 

Pojišťovna  Státní příslušnost Rodinný stav  

 

Rodné číslo:                     

Rodinní příslušníci 

Jméno, příjmení Datum narození Bydliště Zaměstnání, studium 

Manžel/-ka    

    

Nezaopatřené děti     

    

    

    

    

Počet vychovaných dětí  pro důchod: 

(vyplňují pouze ženy) 

  

Máte ještě jiný pracovní  poměr?                          

 ano                        ne                     

Osoba samostatně výdělečně činná (podnikáte)? 

 ano                        ne                     

Budete uplatňovat nárok na slevu daně u jiné 

organizace?    ano                        ne                     

Pobíráte důchod?   ano  ne         

Starobní  ano  ne         

Invalidní   ano  ne         

Jiný, jaký                                      

Máte změněnou pracovní schopnost? 

 ano                        ne                     

Máte záznam v rejstříku trestů? 

 ano                        ne                     

Soudem stanovené srážky ze mzdy  

 ano                        ne                     

Správnou odpověď označte X 

Čestně prohlašuji, že jsem nic nezamlčel/a, všechny mnou uvedené údaje jsou pravdivé a jsem si 

vědom/-a postihu za uvedení nesprávných údajů. Veškeré změny v osobních údajích ohlásím na 

personálním oddělení.  

V Jaroměři dne : Vlastnoruční podpis: 

 

 

Veškeré osobní údaje dle předložených dokladů osobně ověřil/a a založil/a do osobní složky zaměstnance 

Datum:    

                                                           Jméno:                                                 Podpis:                                     
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