
ABC POSZUKUJĄCEGO PRACY: Formularz osobowy

Dokumenty aplikacyjne – np. formularz osobowy

Po trudnych poszukiwaniach, praco- i czasochłonnych, kiedy już znaleźliśmy ofertę
pracy odpowiadającą naszym oczekiwaniom, powinniśmy złożyć dokumenty
aplikacyjne do przyszłego, mamy taką nadzieję, pracodawcy.
Podstawowymi dokumentami aplikacyjnymi, składanymi w drodze poszukiwania
pracy są: CURRICULUM VITAE oraz LIST MOTYWACYJNY. Jednak czasem
wystarczy tylko FORMULARZ albo KWESTIONARIUSZ OSOBOWY wypełniany u
pracodawcy, który powinniśmy otrzymać w kadrach lub komórce ds. personalnych.
Kwestionariusz osobowy jest formą udokumentowania podjęcia pracy przed
zatrudnieniem. Możemy spotkać się z różnymi wzorami formularzy, ale tak naprawdę
nie ma właściwego wzoru ogólnego. Pracodawca zwykle konstruuje taki formularz,
zgodnie ze swoimi oczekiwaniami i ze zwróceniem uwagi na informacje, które
chciałby od kandydata uzyskać, z uwzględnieniem specyfiki danego stanowiska pracy.

FORMULARZ OSOBOWY (KWESTIONARIUSZ)

Wypełnienie formularza polega najczęściej na wpisaniu własnych danych lub
uzupełnieniu wolnych miejsc zgodnie z zasygnalizowanymi nagłówkami.

W kwestionariuszu podajemy zwykle następujące dane:
1. Imię (imiona) i nazwisko;
2. Imiona rodziców;
3. Datę i miejsce urodzenia;
4. Obywatelstwo;
5. Nr ewidencyjny (PESEL);
6. Nr identyfikacji podatkowej (NIP);
7. Miejsce zamieszkania (dokładny adres) oraz adres do korespondencji
(jeżeli jest inny niż adres zamieszkania);
8. Wykształcenie (dodatkowo wykształcenie uzupełniające,
czyli studia podyplomowe, kursy itp.);
9. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia (gdzie wykazujemy okresy i miejsca
zatrudnienia wraz z zajmowanym stanowiskiem pracy);
10. Dodatkowe umiejętności, uprawnienia czy zainteresowania
(obsługa komputera, poziom znajomości języków obcych, prawo jazdy itd.);
11. Stan rodziny (wymieniamy imiona i nazwiska dzieci oraz ich daty urodzenia);
12. Powszechny obowiązek obronny (czyli stosunek do służby wojskowej);
13. Osobę, którą należy zawiadomić w razie wypadku (podajemy imię i nazwisko,
adres oraz telefon);
14. Oświadczenie o prawdziwości podanych danych.
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Formularze osobowe, jak już wspomniano, mogą być odmienne u różnych
pracodawców. Ponadto pracodawca może zażądać od osoby ubiegającej się o
zatrudnienie przedstawienia lub złożenia: fotografii do formularza, świadectw pracy
potwierdzających okresy zatrudnienia u wcześniejszego pracodawcy lub
pracodawców, potwierdzenia kwalifikacji zawodowych, orzeczenia lekarskiego oraz
innych niezbędnych dokumentów, których przedłożenie wynika z odrębnych
przepisów.
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