
DOTAZNÍK PRE UCHÁDZAČA
O ZAMESTNANIE

Druh vzdelania Názov školy a odbor štúdia Trvanie od – do
ukončenie (maturita)

Zakladné

Stredoškolské

Nadstavbové

Vysokoškolské 1. stupeň

Vysokoškolské 2. stupeň

Vaše predstavy
o dalšom vzdelaní

VZDELANIE

Titul Krstné meno Priezvisko  

Dátum narodenia Mobil E-mail

Trvalé bydlisko Prechodné bydlisko

Ulica, číslo Ulica, číslo

Obec, PSČ Obec, PSČ

OSOBNÉ ÚDAJE

Centrála Čachtice
Malinovského 800/131

KJG lakovňa Krakovany
Priemyselná 1

Veľkosklad Bratislava
Rybničná 49

Veľkosklad Nitra
Cabajská 23

Veľkosklad B.Bystrica
Zvolenská cesta 14

MIESTO VÝKONU PRÁCE

Užívateľ MS Word MS Excel Outlook AutoCad

Bežný

Expert

POČÍTAČOVÉ ZNALOSTI

Schopnosti, zručnosti Bez znalosti Základy Mám prax Expert Iné Bez znalostí Základy Mám prax Expert

Fakturácia

Pokladňa

Skladové hospodárstvo

ADMINISTRATÍVNE A EKONOMICKÉ

Cudzí jazyk Bez znalosti Základy Dohovorím sa Hovorím plynulo

Anglický jazyk

Nemecký jazyk

JAZYKOVÉ ZNALOSTI

Absolvované kurzy (zváračský, žeriavnicky preukaz, vyhlášky a pod.) Od Do  Spôsob ukončenia / Typ

1.

2.

3.

4.

Vodičský preukaz
Áno  Nie Typ (A, B, C, E a pod.) Km ročne Počet rokov

Preukaz na vysokozdvižný vozík
Áno  Nie Typ (A, B, W1 a pod.) Platný do Počet rokov

KURZY A KVALIFIKÁCIE



O akú pracovnú pozíciu by ste mal/a záujem v našej spoločnosti? ............................................................................................................................................

Prečo ste sa rozhodli pracovať práve v našej spoločnosti? ........................................................................................................................................................

Reflektovali ste v súčasnosti aj na iné pracovné ponuky? ...........................................................................................................................................................

Čo očakávate od svojho potenciálneho zamestnávateľa? .............................................................................................................................................................

Ste ochotný pracovať na zmeny? .......................................... Aké sú Vaše hranice práce nadčas? ............................................................................................

Ako máte vyriešené dochádzanie ak ste z väčšej vzdialenosti? ...................................................................................................................................................

Kedy najskôr môžete nastúpiť? ............................................. Predstava o mesačnom príjme v čistom? ...................................................................................

Vaše charakterové vlastnosti:

– pozitívne: ...........................................................................................................................................................................................................................................

– negatívne: ..........................................................................................................................................................................................................................................

Budúce profesné plány: .....................................................................................................................................................................................................................

Voľný čas, záľuby: ..............................................................................................................................................................................................................................

Ďalšie údaje, ktoré považujete za dôležité a nie sú súčasťou dotazníka: .....................................................................................................................................

Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len 
„Nariadenie GDPR“).

Ja dole podpísaná/podpísaný udeľujem týmto súhlas so spracúvaním a uchovávaním mojich osobných údajov (uvedených v žiadosti o prijatie do 
zamestnania, v profesijnom životopise, osobnom dotazníku, prípadne osobných údajov získaných pri osobnom pohovore) prevádzkovateľom KJG a.s., 
so sídlom Malinovského 800/131 Čachtice, 916 21, IČO: 31439951. Poskytnuté údaje budú spracované pre účely evidencie uchádzačov o zamestnanie 
v súlade s Nariadením GDPR. Súhlas dávam na dobu určitú, na obdobie 5 rokov. Po tomto období budú údaje vymazané, alebo môžem kedykoľvek 
požiadať o vymazanie údajov. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.

Zároveň prehlasujem, že ma prevádzkovateľ oboznámil o povinných informáciách a právach dotknutej osoby v čl. 12 až čl. 23 Nariadenia GDPR.

V ................................................................. dňa ................................... Podpis ....................................................................

Vyplnený dotazník pošlite poštou na adresu:
KJG a.s., Malinovského 800/131, 916 21 Čachtice alebo emailom na: personalne@kjg.sk

Všetky infomácie ohľadom našej spoločnosti nájdete na www.kjg.sk

*Interné údaje - prosíme uchádzačov nevypĺňať!

*Evidenčné číslo: Odpoveď odoslaná: pošta email Dňa: Odosielateľ:

Názov a sídlo firmy Pracovná pozícia Obdobie od – do Pracovná náplň (stručný popis) Dôvod ukončenia

V súčasnej dobe ste

PRIEBEH DOTERAJŠÍCH ZAMESTNANÍ (od posledného zamestnania zhora nadol)

Súhlasíte s nadviazaním kontaktu s Vašim predchádzajúcim zamestnávateľom? Áno Nie

Podnikali ste, alebo podnikáte? V akej oblasti?...........................................................................................................................................................................

Zamestnaný Vo výpovednej dobe Nezamestnaný

KJG a.s., Malinovského 800/131, 916 21 Čachtice
IČO 31439951  DIČ 2020380769  IČ DPH SK2020380769

telefón +421 32 7743 410


	Titul: 
	Meno: 
	Priezvisko: 
	Datum narodenia: 
	Mobil: 
	Email: 
	TB ulica: 
	TB obec: 
	PB ulica: 
	PB obec: 
	Vzdelanie 1: 
	Vzdelanie 2: 
	Vzdelanie3: 
	Vzdelanie 4: 
	Vzdelanie 5: 
	Vzdelanie predstavy: 
	Vzdelanie 1a: 
	Vzdelanie 2a: 
	Vzdelanie 3a: 
	Vzdelanie 4a: 
	Vzdelanie 5a: 
	Kurz 1: 
	Kurz 2: 
	Kurz 3: 
	Kurz 4: 
	Kurz od: 
	Kurz 2 od: 
	Kurz 3 od: 
	Kurz 4 od: 
	Kurz 1 do: 
	Kurz 2 do: 
	Kurz 3 do: 
	Kurz 4 do: 
	Kurz 1 typ: 
	Kurz 2 typ: 
	Kurz 3 typ: 
	Kurz 4 typ: 
	VP skupiny: 
	VP km: 
	VP rokov: 
	VV skupiny: 
	VV platnost: 
	VV rokov: 
	Group3: Off
	Group4: Off
	Group5: Off
	Group6: Off
	Group7: Off
	Group8: Off
	Group9: Off
	Group10: Off
	Group11: Off
	Group13: Off
	Group14: Off
	Group12: Off
	jazyk: 
	Group15: Off
	Group16: Off
	Group17: Off
	Group18: Off
	Group19: Off
	Group20: Off
	Group21: Off
	Button4: 
	Soft 1: 
	Soft 2: 
	Soft 3: 
	Ine 1: 
	Ine 2: 
	Ine 3: 
	Co robit: 
	Preco: 
	Co este: 
	Kde 1: 
	Kde 2: 
	Kde 3: 
	Kde 4: 
	Kde 5: 
	Co 1: 
	Co 2: 
	Co 3: 
	Co 4: 
	Co 5: 
	Odo 1: 
	Odo 2: 
	Odo 3: 
	Odo 4: 
	Odo 5: 
	Napln 1: 
	Napln 2: 
	Napln 3: 
	Napln 4: 
	Napln 5: 
	Hovorim 1: 
	Hovorim 2: 
	Hovorim 3: 
	Hovorim 4: 
	Hovorim 5: 
	Group22: Volba3
	Group23: Off
	Group24: Off
	Podnikanie: 
	Ocakavania: 
	Kolko nadcas: 
	Na zmeny: 
	Dochadzka: 
	Prijem: 
	Nastup: 
	Pozitivne: 
	Negativne: 
	Plany: 
	Zaluby: 
	Dalsie udaje: 
	V: 
	Dna: 
	Evidencne cislo: 
	Odoslane dna: 
	Odoslal: 


