
OSOBNÍ DOTAZNÍK 

 

 

 

OSOBNÍ DOTAZNÍK UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ 

 

Osobní údaje 

Příjmení 

 

Jméno Titul Státní příslušnost 

Trvalé bydliště, včetně PSČ 

 

Kontaktní adresa, včetně PSČ (pouze pokud je odlišná od trvalého bydliště) 

 

Telefonické spojení (preferujeme číslo mobilního telefonu) 

 

E-mailová adresa 

 
Dosažené vzdělání 

Škola / Studijní obor 

(např. SOU ČB/ kuchař) 

Druh závěrečné zkoušky (učňovská, maturitní, státní) Rok ukončení 

 

 

  

 

 

  

 

Jazykové znalosti (křížkem označte úroveň svých jazykových znalostí) 

Jazyk Pokročilý Středně pokročilý Mírně pokročilý Začátečník 

Německý jazyk     

Anglický jazyk     

Český jazyk (pro cizince)     

 
Ostatní dovednosti 

 
� práce s PC 
 

� řidičský průkaz skupiny B 
 

� řidičský průkaz řidiče motorových vozíků 
 

� jiné……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
Praxe (do prvního řádku uveďte POSLEDNÍ zaměstnání a pokračujte předcházejícími) 

Zaměstnán od roku - do roku Firma Pozice – druh práce 

1.    

2.    

3.    



OSOBNÍ DOTAZNÍK 

 

 

 

O práci ve firmě Intica Systems s.r.o. mám zájem:                                                                    O volném pracovním místě jsem se dozvěděl: 

� z finančních důvodů                                                                                                                 � z letáku ve schránce 

� z důvodu jistoty a perspektivy zaměstnání                                                                          � z inzerátu v novinách 

� z důvodu pracovního prostředí / klimatu                                                                             � z inzerátu na internetu (práce.cz, jobs.cz) 

� z důvodu sezonní práce                                                                                                           � z cedule na plotě firmy 

� z jiných důvodů………………………………………………………………………………………                    � z jiných zdrojů: ………………………………………. 

 

Mohu procovat na tři směny:               Mám zájem o práci: 

� ANO      � NE                                             � montážní dělník / obsluha stroje      � seřizovač      � jiné: 

....................................................................     

 

V současné době jsem:                                                                                                                   Nejbližší termín mého nástupu je: 

� zaměstnán          � ve výpovědní lhůtě           � bez zaměstnání                                                ..................................................................... 

 
Upozornění pro uchazeče o zaměstnání: 

Tímto dotazníkem pouze projevujete zájem o práci u společnosti InTiCa Systems s.r.o.  

Formulář slouží k evidenci uchazeče o zaměstnání ve společnosti InTiCa Systems s.r.o. a jako základní podklad pro výběrové řízení. 

Na základě níže uvedeného souhlasu bude InTiCa Systems s.r.o. Váš dotazník evidovat, a to max. 24 měsíců od data podání dotazníku. 

V případě volného místa vyzve InTiCa Systems s.r.o. k účasti ve výběrovém řízení ty uchazeče, jejichž profil (tj. vzdělání, praxe, možnost 

práce na směny apod.) bude odpovídat profilu požadované pozice. 

Pokud se uchazeč stane zaměstnancem InTiCa Systems s.r.o., stává se osobní dotazník součástí osobní složky zaměstnance a údaje 

z něj budou použity pro pracovně právní a mzdové účely. 

Děkujeme za pochopení a těšíme se na případnou spolupráci 

InTiCa Systems s.r.o. 

 
Prohlášení uchazeče o zaměstnání: 

Souhlasím se správou, zpracováním a uchováním svých osobních údajů pracovníky společnosti InTiCa Systems s.r.o.  

Správa a zpracování osobních údajů bude probíhat za účelem evidence mé osoby jako uchazeče o zaměstnání a za účelem zařazení mé 

osoby do případného výběrového řízení. Správa a zpracování osobních údajů budou probíhat v rozsahu nezbytném pro naplnění 

tohoto účelu. Tento souhlas poskytuji na dobu 12 měsíců.  

Souhlasím s tím, že pokud se mnou bude uzavřen pracovní poměr, stane se osobní dotazník součástí mé osobní složky. Správa, 

zpracování a uchování osobních údajů v tomto případě bude probíhat v rozsahu nezbytném pro naplnění pracovně právních 

a mzdových účelů. Tento souhlas poskytuji na dobu neurčitou. 

Zároveň potvrzuji, že osobní údaje uvedené v mém dotazníku jsou pravdivé a přesné.  

Dne: ..............................................................                                                                        ................................................................................ 

                                                                                                                                                                 podpis uchazeče o zaměstnání 

 

Poznámka pro personalisty 
Pracovní pozice:                                                               Směna:                                                      Nadřízený: 
 
Pracovní smlouva od:                                                     do:                                                              ZD:  


