
Dotazník pro účast ve výběrovém 
řízení na pracovní místo

Vážená paní, vážený pane,
dostává se Vám do rukou dotazník, ve kterém si Vás dovolujeme požádat o sdělení požadovaných informací. 
Doporučujeme Vám, abyste dotazník vyplnili ve vlastním zájmu co možná nejpřesněji a úplně, za což Vám 
předem děkujeme. 

„Odesláním tohoto dotazníku souhlasím s poskytnutím identifi kačních a jiných osobních údajů uvedených 
v tomto dotazníku a v mém životopisu fi rmě ABEL-Computer, Oblouková1, 746 01 Opava, v rozsahu potřeb-
ném pro zařazení do výběrového řízení na uvedenou pracovní pozici.“

V..................................................  dne....................................... Podpis.................................................

Pracovní pozice

Titul, jméno, příjmení

Kuřák? Ano Ne PříležitostnýDatum narození

Bydliště - ulice a č.p. Město PSČ

Důvod ukončení předcho-
zího pracovního poměru

V jakém termínu můžete 
nastoupit u naší fi rmy

Uveďte výši posledního měsíčního platu 
za 8 hod. prac. dobu (hrubý příjem)

Nejvyšší dosažená
kvalifi kace a vzdělání

Další absolvované kurzy a 
školení

Znalost cizích jazyků
(jazyk + %)

Vlastníte řidičský průkaz? Ano NeSkupiny

Průběh dosavadního zaměstnání
Zaměstnavatel 

Kontakt na Vás
(telefon, e-mail, mobil…)

Od - do Pracovní zařazení



Doplňkové otázky

Znalost práce na PC

Uveďte, jaké programy umíte používat a Vaši uživatelskou znalost v %.
(Například: MS word - 30%, MS Excel - 20%…)

PC program % znalostí

Důležité informace pro Vás - NEPŘEHLÉDNĚTE:

Všechny požadované přílohy přiložte pouze v kopii (nikoli originály).• 
Přiložte kopie Vašich vysvědčení.• 
Přiložte vlastní rukou psaný životopis (ne psaný na stroji či PC). Pokud životopis nepřiložíte, pravděpo-• 
dobně nebudete vůbec přizvání k pohovoru.
Zmiňte ve zvláštní příloze nebo životopise vaše schopnosti, kterými vynikáte a které můžete nabídnout • 
k plnému využití naší fi rmě. Máte-li nějaké schopnosti, nebojte se o nich zmínit.
Pracovali jste někdy na místě, které nyní inzerujeme? Dosáhli jste určitých výsledků? Co jste se naučili? • 
Rozepište se podrobněji.
Máte manažerské dovednosti nebo rozsáhlejší praxi v nějakém oboru? Je to obor, kterého se týká naše • 
nabídka na pracovní místo? Uveďte tyto skutečnosti v životopise či jiné příloze.
Po prvotním výběru budete přizvání k osobnímu pohovoru.• 
Výsledek výběrového řízení Vám zašleme poštou cca do 3 týdnů od ukončení všech pohovorů.• 

Váš dotazník, životopis a jakákoli Vaše další sdělení budou prvním pohledem na Vás, jako uchazeče.
Věnujte tedy vyplnění dotazníku maximální pozornost a vyplňte jej korektně. Neostýchejte se sdělit

nám jakékoli své pocity nebo názory i kdyby Vaše sdělení měla být osobní.

Jméno, funkce a kontakt
na Vašeho současného či 
bývalého zaměstnavatele

Reference


