Osobní dotazník uchazeče o zaměstnání
verze 2.0

Osobní údaje budou zpracovány v souladu se Obecným nařízením číslo (EU) 2016 / 679 dále jen GDPR.
Tyto údaje poskytujete společnosti KASTEN výhradně za účelem získání zaměstnání a to na dobu výběrového řízení,
nejdéle však 3 roky od jejich zaslání. Kdykoli budete moci požádat společnost KASTEN o smazání nebo o opravu
osobních údajů.

Prosíme, odpovězte vlastní rukou na všechny otázky.
V případě, že nelze odpovědět, napište NE, NEVÍM, NEUVÁDÍM.
Dotazník prosíme doručit v listinné podobě
na adresu společnosti KASTEN spol. s r.o., Větrná 145, 277 11 Neratovice

OSOBNÍ ÚDAJE
Titul

Křesní jméno

Datum narození

Příjmení

Místo narození

Rodné příjmení

Státní příslušnost

Zdravotní pojišťovna

Pracovní pozice, o kterou se ucházíte:
Zamyslete se v několika větách, proč máme k osobnímu pohovoru pozvat právě Vás?

ADRESA
Trvalé bydliště (ulice, čp., město, PSČ, tel. číslo, e-mail)

Kontaktní adresa (kam si přejete posílat korespondenci)

Požadujete vrátit Váš dotazník poštou?

Ano

Ne

ZDRAVOTNÍ STAV
Máte nějaké zdravotní omezení? (alergie, závratě, nemoci pohybového ústrojí apod.)
Ano

Jaká:

Ne

Máte zápis v trestním rejstříku?
Ano

Důvod:
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Ne
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VZDĚLÁNÍ
Školy

Od roku

Do roku

Název školy a obor studia

Ukončení

Základní škola

Ano

Ne

SOÚ

Ano

Ne

SOÚ s maturitou

Ano

Ne

Střední škola

Ano

Ne

Nástavba

Ano

Ne

VOŠ, bakalářské st.

Ano

Ne

Vysoká škola

Ano

Ne

Bez znalosti

Jak certifikováno

Jazykové znalosti
Jazyk

5 (plynule)

4

3

2

1 (min.)

Od

Do

Způsob zakončení

Angličtina
Němčina
Absolvované kurzy, stáže apod.
Název

Řidičský průkaz
Skupina (zaškrtněte hodící se)

A

B

C

D

E

T

Vys. Vozík

Kolik km resp. hodin ročně
Znalost práce HW, SW
Běžné ovládání programu a práce
s ním

MS World

MS Excel

MS Outlook

MS Project

Callida

euroCALK

Profesionálně uživatelská

MS World

MS Excel

MS Outlook

MS Project

Callida

euroCALK

Další důležité znalosti, schopnosti, dovednosti

PRAXE (pokud řádky nestačí, použijte samostatný papír)
Název firmy

2

Od

Do

Funkce

Odpovědnost, hlavní úkoly,
povinnosti

Důvod ukončení
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Jaké úkoly očekáváte? Jakou máte představu o své budoucí práci?

Jakou máte představu o hrubé mzdě?
Při nástupu

Po 3 měsících

Od kdy můžete nejdříve nastoupit?
Po roce
Jak jste se dověděl o volném místě?

Proč se zrovna zajímáte o toto zaměstnání?

inzerát

V současné době jste (hodící se škrtněte):

Jaké jsou Vaše hranice práce přesčas?

Zaměstnaný

Nezaměstnaný

OSVČ, živnostník

Jiné

Krátkodobé

Dlouhodobě

1.
2.
3.
U které firmy jste byl/a dosud nejspokojenější? Proč?

Co se Vám z toho všeho co znáte a umíte podařilo využít v předchozích zaměstnáních ?

Co se Vám z toho všeho co znáte a umíte nepodařilo využít? Proč?

Popište Vaše mimopracovní zájmy – co Vás baví?
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Jinak

Jaké úkoly Vám vyhovují?

Referenci o vás může poskytnout (jméno, funkce, kontakt)

Co považujete za své silné stránky?

Úřad práce

Ve výpovědi

Jaký rozvoj kariéry preferujete (zaškrtněte 1 možnost)?
Zaměstnaný

internet

Co považujete za své slabé stránky?

Detailně
definované

Rámcově
definované
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POSLEDNÍ ZAMĚSTNAVATEL
Název firmy

Velikost firmy
počtem
zaměstnanců:

Obor podnikání

Co Vás vedlo k nástupu k této firmě?

Styl vedení lidí (hodící se zaškrtněte)

Velmi tvrdý
a přísný

Náročný ale
spravedlivý

Individuální
přístup

Naturální zvýhodnění (hodící se zaškrtněte)

Domácký
přátelský

Firemní auto

Stravenky

Nadstandard
lékařské péče

Delší
dovolená

Připojištění

Ubytování

Firemní
produkty

Jiné

Nástupní funkce

S těmito hlavními úkoly

Zaměstnán od

Nástupní plat

% fixní části
mzdy

% pohyblivé
části mzdy

Poslední funkce

S těmito hlavními úkoly

Zaměstnán od

Nástupní plat

% fixní části
mzdy

% pohyblivé
části mzdy

Co Vás nejvíce uspokojovalo?
Co Vás nejméně těšilo?
Jakých omylů a nezdarů jste se dopustil?
Funkce Vašeho posledního přímého
nadřízeného?
Co považujete za jeho silné stránky?
Co považujete za jeho slabé stránky?
Čeho si Vás nejvíce vážil Váš poslední
přímý nadřízený?
Vaše nejcennější zkušenost z této firmy?
Jaké byly (jsou) důvody k odchodu nebo
touze po změně?
Co by pro Vás znamenalo nepřijetí k naší firmě?
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FIRMA, U KTERÉ JSTE BYL(A) NEJDÉLE ZAMĚSTNÁN (mimo posledního zaměstnavatele)
Název firmy

Velikost firmy
počtem
zaměstnanců:

Obor podnikání

Co Vás vedlo k nástupu k této firmě?

Styl vedení lidí (hodící se zaškrtněte)

Velmi tvrdý
a přísný

Náročný ale
spravedlivý

Individuální
přístup

Naturální zvýhodnění (hodící se zaškrtněte)

Domácký
přátelský

Firemní auto

Stravenky

Nadstandard
lékařské péče

Delší
dovolená

Připojištění

Ubytování

Firemní
produkty

Jiné

Nástupní funkce

S těmito hlavními úkoly

Zaměstnán od

Nástupní plat

% fixní části
mzdy

% pohyblivé
části mzdy

Poslední funkce

S těmito hlavními úkoly

Zaměstnán od

Nástupní plat

% fixní části
mzdy

% pohyblivé
části mzdy

Co Vás nejvíce uspokojovalo?
Co Vás nejméně těšilo?
Jakých omylů a nezdarů jste se dopustil?
Funkce Vašeho posledního přímého
nadřízeného?
Co považujete za jeho silné stránky?
Co považujete za jeho slabé stránky?
Čeho si Vás nejvíce vážil Váš poslední přímý
nadřízený?
Vaše nejcennější zkušenost z této firmy?
Jaké byly (jsou) důvody k odchodu nebo
touze po změně?
Popište své minimální nároky na zaměstnání, ve kterém můžete být spokojen/a a vydržet v něm déle, než v jiných zaměstnáních.

Jaký byl jeden z vašich nejvýznamnějších úspěchů? Popište všechny důležité okolnosti, které k němu vedly.

Prohlašuji, že jsem uvedl/a pravdivé údaje.
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Datum a podpis:

