Dotazník uchádzača o prácu
Pozícia o ktorú sa uchádzate (v prípade, že ich je viac, začnite s tou, ktorú najviac preferujete)
Termín možného
nástupu

Pracovná pozícia

Očakávaný plat
v hrubom

Osobné údaje

I.

Meno, priezvisko (vyplňte paličkovým písmom):

Akademický titul:

Dátum narodenia:

Štátna príslušnosť:

Adresa trvalého bydliska:
Ulica:
Mesto:

PSČ:

Telefón domov:

Mobil :

E – mail :

Vzdelanie, kurzy, školenia, jazykové a iné znalosti

II.

Vzdelanie:
Vzdelanie

Názov školy

Odbor/zameranie

Od-do

Forma
ukončenia
štúdia

Základné
Stredoškolské
(odborné, úplné)
Bakalárske

Vysokoškolské

Iné, uveďte

Absolvované kurzy, školenia:
Názov kurzu, školenia

Organizátor:

Od-do

Získané oprávnenie

Hotel Turiec, a.s., A. Sokolíka 2, 036 01 Martin, Slovakia
tel.: +421/43/4221017, fax: +421/43/4220518, email: hotelturiec@hotelturiec.sk
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Jazykové znalosti:
Cudzí jazyk

Označte úroveň vašich znalostí korešpondujúcim stupňom 1-4:
1- začiatočník, 2- mierne pokročilý, 3- stredne pokročilý, 4- pokročilý
Hovorenie

Čítanie

Písanie

Anglický
Nemecký
Iný, uveďte:
Iný, uveďte:

Počítačové znalosti:
(Vyznačte „x“ odpoveď, s ktorou súhlasíte)

áno

nie

Microsof Office Word

[ ]

[ ]

Microsof Office Excel

[ ]

[ ]

Microsof Office Outlook

[ ]

[ ]

Horec – rezervačný systém

[ ]

[ ]

Blue Gastro – reštauračný systém

[ ]

[ ]

Kros Omega – podvojné účtovníctvo

[ ]

[ ]

Kros Olymp – mzdy a personalistika

[ ]

[ ]

Iné:

[ ]

[ ]

Iné:

[ ]

[ ]

Iné znalosti (znalosť vín, aranžovanie jedál, strojopis, ...):

Pracovné skúsenosti

III.

Začnite, prosím, Vašim posledným zamestnaním.
Názov spoločnosti:

Uveďte, v akej oblasti ste v spoločnosti pracovali:

Názov vašej pracovnej pozície:

Od-do:

Náplň vašej práce:

Uveďte meno, priezvisko a kontakt na osobu, ktorá by nám mohla poskytnúť referencie na Váš pracovný výkon
v uvedenej spoločnosti (priamy nadriadený, kolega):
Meno, priezvisko:

Pozícia:

Telefón:

E-mailová adresa:

Hotel Turiec, a.s., A. Sokolíka 2, 036 01 Martin, Slovakia
tel.: +421/43/4221017, fax: +421/43/4220518, email: hotelturiec@hotelturiec.sk
IČO: 36715425, IČ DPH: SK2022287168, Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s. Martin, č. ú.: 2624027446/1100

2

Názov spoločnosti:

Uveďte, v akej oblasti ste v spoločnosti pracovali:

Názov vašej pracovnej pozície:

Od-do:

Náplň vašej práce:

Uveďte meno, priezvisko a kontakt na osobu, ktorá by nám mohla poskytnúť referencie na Váš pracovný výkon
v uvedenej spoločnosti (priamy nadriadený, kolega):
Meno, priezvisko:

Pozícia:

Telefón:

E-mailová adresa:

Názov spoločnosti:

Uveďte, v akej oblasti ste v spoločnosti pracovali:

Názov vašej pracovnej pozície:

Od-do:

Náplň vašej práce:

Uveďte meno, priezvisko a kontakt na osobu, ktorá by nám mohla poskytnúť referencie na Váš pracovný výkon
v uvedenej spoločnosti (priamy nadriadený, kolega):
Meno, priezvisko:

Pozícia:

Telefón:

E-mailová adresa:

Pracovné podmienky

IV.
áno

nie

a) ste ochotný/á pracovať nadčas

[ ]

[ ]

b) ste ochotný/á pracovať na zmeny

[ ]

[ ]

c) ste ochotný/á absolvovať vzdelávacie kurzy

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

(Vyznačte „x“ odpoveď, s ktorou súhlasíte)

K tomuto dotazníku prikladám:

[ ]

Prehlasujem, že všetky údaje uvedené v tomto dotazníku sú pravdivé.

[ ]

Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov, ktoré som dobrovoľne poskytla/poskytol
spoločnosti Hotel Turiec, a.s. v rozsahu kontaktných údajov ako uchádzač o pracovnú pozíciu
v spoločnosti Hotel Turiec, a.s. výlučne pre účely realizácie výberových konaní.

V priebehu výberového konania som bol/bola poučená o právach dotknutej osoby a bola mi poskytnutá
informácia o spracúvaní mojích osobných údajov podľa §19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov.
V ................................ dňa .....................................
...........................................
Podpis uchádzača
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Pracovný pohovor

V.

Vypĺňa osoba zastupujúca spoločnosť Hotel Turiec, ktorá vykonáva pracovný pohovor
Dátum pohovoru
Čas pohovoru

Komentáre

Rozhodnutie

Pohovor vykonal
Meno
Podpis

Dotazník firma eviduje po dobu 6 mesiacov. Po uplynutí tejto doby bude skartovaný.
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