
Анкета
Будь-ласка, уважно та детально відповідайте на поставленні запитання.
Об'єктивність на повнота Ваших відповідей визначає можливий напрямок  подальшого співробітництва.

                1. На яку вакансію Ви претендуєте?

2. Прізвище, ім'я, по-батькові 3. Дата народженна (чисто/місяць/рік)

4. Громадянство, адреса прописки 5. Адреса проживання

6. Як з Вами зв'язатися?
Роб.телефон Моб.телефон
Моб.телефон e-mail

7. Сімейне становище та відомоті про найближчих родичів

ПІП, дружини/чоловіка, дата народження і місце роботи

Діти, ПІП, дата народження

ПІП, батька, дата народження і місце роботи

ПІП, матері, дата народження і місце роботи

ПІП, брата/сестри, дата народження і місце роботи

8. Освіта
1. Назва навчального закладу
Період навчання
Факультет
Спеціальність
Форма навчання
2. Назва навчального закладу
Період навчання
Факультет
Спеціальність
Форма навчання



10. Коротко опишіть, що Вам не подобалось у попередній роботі?

11. На яку оплату Ви претендуєте?

12. Якими мовами Ви володієте, та на якому рівні?

13. Знання ПК?

14. Володіння автомобілем

Категорії Чи є у Вас автомобіль? Так Ні

15. Військова служба

Дієздатний. Не служив Не дієздатний. Не служив

Кар'єра Стабільність, надійність

З/п Самостійність та відповідальність позиції

Набуття з життєвого досвіду та знань Престиж компанії

17. Відзначте найбільш сильні Ваші якості

Стаж 
водіння

Чи служили Ви у армії? Якщо так, то коли?                                                                                         (або ж поставте 
позначку до підходящого пункту)

16. Поставте цифри в сторону зменшення по важливості факторів при виборі роботи (6 - максимально 
важливо, 1 - менш важливо. Кожен із балів може бути присвоєний тільки одному із пунктів)



                 Додаткове навчання (курси, стажування)

9. Професійний досвід
Вкажіть свій досвід роботи починаючи з останнього

Посада  

Період роботи
Реальний середньомісячний дохід

Причина звільнення (фактична)

Посада

Період роботи
Реальний середньомісячний дохід

Причина звільнення (фактична)

Посада

Період роботи
Реальний середньомісячний дохід

Причина звільнення (фактична)

Хто може дати вам рекомендації (керівники, ділові партнери)?
П.І.П
Місце роботи 
Посада Тел.
П.І.П    
Місце роботи 
Посада Тел.

Організація (назва, сфера 
діяльності)

Зміст діяльності (зона 
відповідальності)

Організація (назва, сфера 
діяльності)

Зміст діяльності (зона 
відповідальності)

Організація (назва, сфера 
діяльності)

Зміст діяльності (зона 
відповідальності)



18. Відзначте якості, які Ви б хотіли в собі удосконалити

21. Наявність адміністративних/цивільних/кримінальних проваджень/судимостей?

Дата заповнення Підпис

19. Вкажіть найближчі та довгострокові цілі, яких Ви прагнете                                                досягти у своїй 
діяльності

20. Сторінка самопрезентації (Розкажіть про Ваші інтереси і хобі або                             напишіть будь яку іншу 
інформацію про себе, яка не увійшла в анкету)

Дійсним підписом затверджую правдивість і повноту відповідей на запропоновані мені 
запитання. Проти перевірки повідомлених мною даних не заперечую.
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