Załącznik nr 1 do ogłoszenia
o naborze z dnia 7 czerwca 2016 r..

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA
STANOWISKO

I. INFORMACJE OSOBOWE
IMIĘ I NAZWISKO
ADRES
TELEFON KONTAKTOWY
II.

WYKSZTAŁCENIE

Nazwa (szkoły, uczelni i/lub studiów podyplomowych, data ukończenia, specjalność, tytuł
naukowy/zawodowy):

III.

KURSY I SZKOLENIA ZAWODOWE

Nazwa kursu, szkolenia (miejsce, data ukończenia):

IV.

UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE:

Proszę dokonać samooceny wpisując odpowiednią cyfrę oznaczającą stopień opanowania danej
umiejętności: 0 - nie znam, 1 – minimalna, 2 – podstawowa, 3 – średnia, 4- dobra, 5- bardzo

dobra.
Znajomość obsługi komputera
Obsługa urządzeń biurowych
Znajomość języków obcych (jakie, w jakim stopniu opanowane)

V.
Lp.

PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ
Nazwa zakładu pracy

stanowisko

Okres
zatrudnienia

Forma
rozwiązania
umowy o pracę

Wszystkie dane zawarte w niniejszym kwestionariuszu mogą być udostępniane osobom
trzecim jedynie po uzyskaniu zgody kandydata.
Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r.,
1182 ze zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym
do realizacji potrzeb rekrutacji.
Oświadczam, iż podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.

……………………………………………………………………………………………………
/miejscowość, data i podpis /

Załącznik nr 2 do ogłoszenia
o naborze z dnia 7 czerwca 2016 r.

…………………………………………………………
Imię i nazwisko

………………………………………………………..
ulica, nr domu, mieszkania

…………………………………………………………
Kod pocztowy- miejscowość

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany/a w związku ze złożeniem aplikacji do zatrudnienia na stanowisko
……………………………………………… Powiatowej Hali Sportowej w Radomsku
niniejszym oświadczam, że nie byłem/am nigdy karany/a za przestępstwa umyślne, a także
zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami
publicznymi zgodnie z art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r.
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz, że aktualnie nie
toczy się przeciwko mnie postępowanie karne.
Powyższe oświadczenie składam świadomy/a odpowiedzialności na podstawie art.233
§ 1 kodeksu karnego, zgodnie z którym za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara
pozbawienia wolności.

………………………………………………..
………………………………………………………………………
miejscowość, data
własnoręczny podpis

Załącznik nr 3 do ogłoszenia
o naborze z dnia 7 czerwca 2016 r.

…………………………………………………………
Imię i nazwisko

………………………………………………………..
ulica, nr domu, mieszkania

…………………………………………………………
Kod pocztowy- miejscowość

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany/a w związku ze złożeniem aplikacji do zatrudnienia na stanowisko
……………………………………………… Powiatowej Hali Sportowej w Radomsku
niniejszym oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam w
pełni z praw publicznych.
Powyższe oświadczenie składam świadomy/a odpowiedzialności na podstawie art.233
§ 1 kodeksu karnego, zgodnie z którym za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara
pozbawienia wolności.

…………………………
miejscowość, data

………………………………
własnoręczny podpis

