
                                   А Н К Е Т А
                                      кандидата на роботу

   Шановний кандидат! Відомості, які вказані у анкеті, є конфіденційною інформацією. Детальне заповнення
анкети дозволить максимально врахувати Ваш весь досвід роботи та уміння.

П.І.П.

Фото
Дата народження (число, місяць, рік народження)                         
Адреса фактичного проживания:
Телефон домашній (з кодом міста): 

  - мобільний  
E-mail: 
Одружений (на)      ___
Не одружений (на) ___
Розведений (на)     ___

Місце роботи дружини (чоловіка), батьків, П.І.П.(склад 
сім’ї)

Діти (син/донька, дата 
народження)

Друзі, родичі, які працюють у нашій 
Компанії. Хто з них може надати 
рекомендації?

Хто
Де

Освіта
Період навчання, рр.. Повна назва навчального закладу (додатково вказуйте

назву курсів, тренінгів, навчальних програм)
Форма навчання
(денна, заочна)

Спеціальність за
дипломом 

Через яке джерело Ви дізнались про вакансію?

Рівень користування ПК ( вказати мови, та програми)
Знання іноземних мов (рівень)
Наявність водійських прав (посвідчення) Так          Ні
Наявність автомобіля (марка, рік випуску) Так          Ні 
Військово-зобов’язаний: Так         Ні

Бажаний рівень заробітної плати (в грн.) :

Можливість відряджень Так                          Ні
Чи можете працювати понаднормово Так                          Ні
Чи намагались Ви раніше до нас працевлаштуватись? Так                        Ні
Наявність судимостей Так                          Ні

Досвід управління персоналом (вкажіть к-сть підлеглих працівників)
Кого б Ви могли порекомендувати Нам для роботи в Нашій Компанії:

П.І.П. Посада Контактний телефон

ПОСАДА, на яку Ви претендуєте або бажана
робота 

Коли ви готові
приступити до роботи

               

А В С Д Е



Досвід роботи
(вкажіть весь період вашої роботи, включаючи роботу за сумісництвом та тимчасову 

починаючи з останнього місця роботи)
ПЕРІОДИ
РОБОТИ

(вказати в
роках або

місяцях, з …по)

НАЗВА ОРГАНІЗАЦІЇ
(вид діяльності, чисельна к-сть

працівників)
ПОСАДА В ЧОМУ ПОЛЯГАЛИ

ОБОВ’ЯЗКИ

ОСНОВНІ ПРИЧИНИ
ЗМІНИ МІСЦЯ

РОБОТИ

Вкажіть, які параметри при виборі місця роботи є для Вас головними? (оберіть 3 варіанти).
Кар’єра Спокійність, відсутність стресів
Місце розташування Престиж організації
Отримання досвіду Приймання самостійних рішень
Стабільність Колектив
Рівень заробітної плати Робочий графік

Оцініть себе та виділіть найбільш розвинені  у вас компетенції: (виберіть не більше 5)
Терпимість Вміння рахувати
Організаційні здібності Ініціативність
Увага до деталей та дрібниць Цілеспрямованість
Цікавість Комунікабельність 
Відвертість Лідерські якості
Чесність Працелюбство
Виконавчість Здібність до рутинної роботи

Відмітьте, будь-ласка, що Вам не подобалось у Вашій попередній роботі: 
Низька заробітна плата
Незадовільний психологічний клімат в колективі
Невисокий рівень організації роботи
Невисокий професійний рівень керівника
Немає перспективи кар’єрного зросту
Надзвичайно високі вимоги керівництва
Понаднормова робота
Незручний графік роботи

Заповнюючи дану анкету Ви автоматично надаєте згоду на використання ваших персональних даний, які вказані в даній 
анкеті, нами для перевірки наданої інформації.

«____»___________2019 р. ________________________


	Освіта
	(вказати в роках або місяцях, з …по)
	НАЗВА ОРГАНІЗАЦІЇ
	(вид діяльності, чисельна к-сть працівників)
	ПОСАДА


