ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА РАБОТА
ЛИЧНИ ДАННИ

Име
Име

Презиме

Фамилия

Адрес
Ул. No. Жк. Бл., Вх. Ап.

Телефон

(

Град

ПК

)

Длъжност за която се кандидатствува: ___________________________________________________________
Ако Ви одобрим, от коя дата можете да започнете работа?

____________________ 200

ОБРАЗОВАНИЕ
ВИД

УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ

СПЕЦИАЛНОСТ

ДИПЛОМА NO
СТЕПЕН

СРЕДНО

ВИСШЕ

ДРУГО (СПЕЦИАЛНОСТ)

Имате ли някакъв друг опит, умения или квалификация която би била от специална полза в работата за която Вие
кандидатствувате : _____________________________________________________________________________

Опишете ни за настоящата и предишни заемани длъжности, като започнете с последния работодател:
Работодател и вид бизнес

От Дата
(ММ/ГГ)

До Дата
(ММ/ГГ)

Длъжност

Моля опишете извършваната работа:

Име на прекия ръководител

Тел.

Причина за напускане

II.
Работодател и вид бизнес

От Дата
(ММ/ГГ)

До Дата
(ММ/ГГ)

Длъжност

Причина за напускане

Моля опишете извършваната работа:

Име на прекия ръководител

Тел.

III.
Работодател и вид бизнес

От Дата
(ММ/ГГ)

До Дата
(ММ/ГГ)

Длъжност

Причина за напускане

Моля опишете извършваната работа:

Име на прекия ръководител

Тел.

Име и Длъжност

Персонални референции :
Адрес

Телефонен Номер

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ И ПОДПИШЕТЕ

Фактите декларирани в настоящото Заявление за кандидатствуване за работа са верни и изчерпателни. Аз разбирам, че ако
бъда назначен(а), всякаква невярна информация декларирана в настоящото Заявление за кандидатствуване на работа може да
бъде причина за прекратяване на трудовия договор. Аз също така разбирам, че настоящото Заявление не представлява и няма за
цел да бъде Трудов Договор, нито задължава Работодателя по какъвто и да е начин, ако Работодателя вземе решение да сключи
Трудов Договор с мен.
С настоящето давам разрешение да се контактува с работодателите в предишната секция по отношение на предишния ми
опит.

Дата ____________ 200_

______________________________
Подпис на Кандидата

Документи за сключване на трудов договор : 1. Заявление за постъпване на работа 2.Подробна трудова автобиография.
3.Трудова книжка и Заповед за прекратяване на трудов договр от предходното предприятие., 4.Документ за самоличност, 5.

II.
Документи ча придобито образование, специалност, квалификация, правобоспособност. 6.Документ за първоначален
медицински преглед ______________________________________________________________________________________

