ВД УКРПОЛ

Форма 29
додаток до МЯ 6.2-01
Управління людськими ресурсами

Оскільки Ви зацікавлені в отриманні посади просимо дати відповіді на всі
поставлені запитання та заповнювати анкету розбірливим почерком

АНКЕТА КАНДИДАТА
Прізвище __________________ Ім’я ___________________ По-батькові ____________________
На яку посаду Ви претендуєте _______________________________________________________

Розміщення
фото
бажане

Особисті дані
Дата, місце народження: _________________________________________________________________________
Адреса, де фактично проживаєте: __________________________________________________________________
Телефон: мобільний _____________________________________________________________________________
домашній ________________________________________ робочий ______________________________________
Електронна адреса: ______________________________________________________________________________
Громадянство _________________ Сімейний стан _______________________ Кількість дітей _______________
Чи притягались Ви до кримінальної відповідальності? ________________________________________________

Трудова діяльність (останні три місця праці)
вказуйте будь ласка як офіційний, так і неофіційний досвід роботи

Назва організації та сфера
діяльності

Період роботи
(місяць, рік)

Посада, професія

Ваші
обов’язки на посаді

Причини
звільнення

1.
2.
3.
1. Прізвище, ім’я, по-батькові керівника ________________________ Робочий телефон __________________
2. Прізвище, ім’я, по-батькові керівника ________________________ Робочий телефон __________________
3. Прізвище, ім’я, по-батькові керівника ________________________ Робочий телефон __________________
Чи працюєте Ви на даний час? Так ____ Ні ____ По сумісництву ____ Де саме ___________________________
______________________________________ Чи зареєстровані Ви в Центрі зайнятості? Так ______ Ні_______

Освіта
Повна назва навчального
закладу

Спеціальність

Факультет

Форма навчання

Період (від-до)

Якщо Ви брали участь у тренінгах, курсах підвищення кваліфікації, вкажіть їх ___________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
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Вкажіть Ваш рівень володіння іноземними мовами (варіанти відповідей: початковий рівень, середній рівень,
вільне володіння)
Мова

Усне мовлення

Писемне мовлення

Читання

Вкажіть рівень володіння комп’ютером: початківець ___ користувач ___ досвідчений користувач ___ програміст ___
Вкажіть програми, якими володієте та рівень
(варіанти відповідей: не знаю (Н), базові знання (Б), середньо (С), добре (Д) вільне володіння (В)
MS Office Word ____; MS Office Excel _____; MS Office Power Point _____; MS Office Outlook _____; 1C Підприємство____;

Інші програми ___________________________________________________________________________________
Наявність посвідчення водія _______ категорії: “В” ___ “С” ___ “Д” ___ “Е” ____ Стаж водія ______________
Вкажіть Ваші інші професійні навички ______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Стан здоров’я
Чи страждаєте Ви на хронічні захворювання?

Так

Ні

Чи стоїте Ви на диспансерному обліку

Так

Ні

Де ____________________

Чи є у Вас інвалідність?

Так

Ні

Яка група ______________

Відношення до військової служби
військовозобов’язаний _______ не військовозобов’язаний ________ причина звільнення від військової служби
_______________________________________________________________________________________________

Ваші найближчі родичі
Родич
(дружина/чоловік, батьки,
брати/сестри, діти)

Прізвище, ім’я,
по батькові

Рік
народження

Місце роботи, посада

Інші запитання
Ваші сильні сторони ______________________________________________________________________________
Ваші слабкі сторони ______________________________________________________________________________
Оцініть власні навички та вміння, необхідні для обраної професії (1 – недостатні, 10 – високо розвинуті)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Чи маєте бажання продовжувати освіту? Так / Ні. Якщо так, вкажіть напрямки ____________________________
________________________________________________________________________________________________
Як швидко Ви знаходите спільну мову в колективі (1 – поступово, 10 – швидко)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Оцініть за дванадцятибальною шкалою наступні фактори (12 – найбільш важливий фактор, 1 – найменш
важливий фактор, значення не повинні повторюватися)
Доброзичливий колектив
Можливість кар’єрного росту
Заробітна плата
Відповідальна робота
Умови роботи
Хороший керівник
Набуття нового досвіду та знань
Престижна робота
Визнання зробленої роботи, повага
Стабільність роботи
Складність поставлених завдань
Висока інтенсивність роботи
Назвіть інші значимі для Вас фактори (якщо такі є) _____________________________________________________
Ваші хобі, захоплення ______________________________________________________________________________
Як Ви проводите вільний час? _______________________________________________________________________
Закінчіть наступні речення, записуючи першу фразу, що спадає Вам на думку:
1. Майбутнє здається мені ______________________________________________________________________
2. Люди, з якими я працюю _____________________________________________________________________
3. Головна цінність в житті це ___________________________________________________________________
4. Не люблю людей, які ________________________________________________________________________
5. Я хочу від життя ___________________________________________________________________________
6. Найкраще мені працювати з __________________________________________________________________
7. Робота для людини __________________________________________________________________________

Розмір останньої заробітної плати
від мінімальної з.п
до 1500 гривень

від 1500
до 2000
гривень

від 2000
до 2500
гривень

від 2500 до
3000 гривень

більше
3000
гривень

понад 4000
гривень

Інше

Бажаний рівень заробітної плати _____________________________________________________________________
Від якого мінімального рівня заробітної плати Ви розглядаєте пропозиції щодо роботи? ______________________
Чи підходить Вам робота по змінах? Так____________________ Ні ______________ Без різниці _______________
Як Вам краще працювати? Самостійно ___________________________ В команді ___________________________
Як Ви ставитесь до роботи у вихідні дні? ______________________________________________________________
Як Ви ставитесь до роботи за ненормованим робочим днем ______________________________________________
Як швидко Ви могли б розпочати роботу в компанії? ____________________________________________________
Яку ще б посаду, окрім вказаної вище, Ви могли б розглядати? ___________________________________________
Звідки Ви дізнались про вакансію? ___________________________________________________________________
Ваші доповнення до анкети _________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Відомості про себе та своїх рідних вказую добровільно. Даю згоду на перевірку стовірності і повноти вказаних про
себе даних будь-яким законним методом аж до одержання даних у третьої особи. Даю згоду на обробку моїх персональних
даних з метою мого працевлаштуванняна підприємстві. Цим підписом підтверджую повноту та правильність всіх даних.

Дата: ______ ___________________ ___________

Підпис: ______________________
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До уваги кандидата!
Вам обов’язково потрібно додати наступні документи:
1. резюме або характеристику
2. копію паспорта 1, 2, 11 сторінки
3. копію трудової книжки
4. копію диплома про освіту
5. копію посвідчення про приписку до призовної дільниці або військового квитка (для чоловіків)
Анкета та копії документів поверненню не підлягають.
Якщо у Вас виникнуть запитання, звертайтесь за адресою:
Львівська область, місто Стрий, вулиця Промислова, 2а; вулиця О. Новаківського, 7.
Контактні телефони: 4-25-63; 4-13-54

_______________________________________________________________________________________________
Примітки відділу персоналу
_______________________________________________________________________________________________
Отримано: ___________________________
Співбесіди
Дата

Присутні

Доповнення

