(----پرسشنامه استخدامی شرکت بام گام عایق)-----متقاضی محترم تکمیل این پرشنامه هیچگونه الزامی برای استخدام در شرکت نخواهد نمود و در صورتیکه اظهار خالف یا عدم اظهار حقایق
در هر زمان به اثبات برسد شرکت مجاز به فسخ قرارداد کار بوده و میتواند ادعای خسارت نماید .

جنسیت :
محل تولد
کد ملی :
تابعیت :
وضعیت تاهل :

نام و نام خانوادگی :
تاریخ تولد :
شماره شناسنامه – محل صدور
مذهب :
کد ملی :
نام پدر :
وضعیت نظام وظیفه :
□پایان خدمت □ آماده به خدمت □معافیت پزشکی ( علت □ )....................معافیت غیر پزشکی ( علت )..........................
آدرس محل سکونت :
تلفن منزل :
پست الکترونیک :

تلفن همراه :
□ مستاجر

□منزل پدری

وضعیت مسکن □ :مالک
گروه خونی :
وضعیت جسمانی
گواهینامه □ :پایه یکم □ پایه دوم □موتور سیکلت □ لیفتراک □وسیله نقلیه شما ؟.........................
اسامی دوستان در این شرکت ............................................................................................... :
اسامی خویشاوندان در این شرکت ........................................................................................ :
به چه علت ؟
آیا تاکنون به نیروی انتظامی یا دادگستری احضار شده اید ؟ □خیر □بلی در چه تاریخی ؟
آیا فرد خاصی حاضر به ضمانت شما می باشد ؟ □خیر □بلی آیا ایشان حاضر به دادن چک ضمانت می باشد ؟
آیا سابقه بیماری مستمر یا واگیردار داشته اید ؟ □خیر □بلی نوع بیماری ..................................................................................... :
آیا کامال بهبود یافته اید؟ □خیر□ بلی

آیا نواقص بدنی در شما وجود دارد ؟ خیر بلی نوع نقص ....................................................آیا درمان شده اید ؟ □خیر □بلی
آیا بیماری داشته اید که یک هفته نتوانید در محل کار یا تحصیل حضور داشته باشید ؟ □خیر □ بلی نوع بیماری .................................................:

ورزشهای مورد عالقه شما :
آیا سیگار می کشید ؟  ..................................روزی چند نخ؟  ................................ .....چرا ؟ ........................................................
آیا قصد ادامه تحصیل دارید ؟ □خیر □ بلی توضیح دهید .....................................................................................................................
از چه طریقی به نیاز استخدامی شرکت پی برده اید
زمینه همکاری مورد تمایل شما

مشخصات سه نفر معرف که نسبت به شما آشنایی داشته و فاقد نسبت خویشاوندی باشند :
ردیف

نام و نام خانوادگی

تحصیالت

شغل

آدرس و تلفن

مدت آشنایی

زبانهای خارجی :
مکالمه

عنوان زبان
عالی

خوب

متوسط

ضعیف

خواندن
عالی

خوب

متوسط

ضعیف

نوشتن
عالی

خوب

متوسط

ضعیف

مهارتهای کامپیوتری :
میزان تسلط

نام نرم افزار
عالی

خوب

متوسط

زمینه کاربرد

ضعیف

سوابق تحصیلی :
پایه
زیر دیپلم
دیپلم
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکتری

نام مرکز آموزشی

مدارک و مقاطع تحصیلی
گرایش
رشته

تاریخ اخذ مدرک معدل

دوره های آموزشی تخصصی گذرانده شده :
موسسه

عنوان دوره

مدت دوره

تاریخ دوره

نام مدرک

سوابق شغلی و حرفه ای :
نام موسسه  /سازمان

نوع فعالیت سازمان

سمت

تاریخ

تاریخ

شروع

خاتمه

علت خاتمه

سایر اطالعات :

سایر مهارتها و تخصص ها :

خصوصیات بارز شخصیتی  ( :مثبت نگر ،فن بیان خوب ،منظم  ،مسئولیت پذیر ،در همه حال صادق ،کنترل خشم و احساسات  ،اعتماد به نفس  ،صبور  ،جدی ،
روابط عمومی باال  ،قدرت باالی وفاق و همدلی : ) ...،

تاریخ :

/

/

امضاء متقاضی همکاری

