KADROVSKI VPRAŠALNIK
Pozdravljeni, glede na vašo kandidaturo za zaposlitev vas prosimo za izpolnitev vprašalnika, ki nam bo v pomoč pri
kadrovskem zaposlitvenem intervjuju, ki bo sledil. Makro 5 Gradnje d.o.o. se zavezuje, da bo osebne podatke,
pridobljene s to prijavo, uporabljala le za namen, zaradi katerega so podatki zbrani. Makro 5 Gradnje d.o.o. se zavezuje,
da bo s pridobljenimi podatki ravnal zaupno.
1. OSEBNI PODATKI
Ime in priimek
Datum rojstva

Kraj rojstva

Emšo __________________________________

Državljanstvo
Davčna številka _______________________________

Naslov stalnega bivališča:
Ulica, številka:________________________________________________________________________________________
Kraj in poštna št. _____________________________________________________________________________________
GSM:__________________________
e-pošta:________________________
2. FORMALNA IZOBRAZBA
Šola

Naziv šole oz. fakultete in kraj

Pridobljeni strokovni naziv

Leto pričetka

Leto zaključka

Srednja šola
Dodiplomski študij
Podiplomski študij
3. DRUGA FUNKCIONALNA ZNANJA
3.1. Znanje tujih jezikov: navedite, katere jezike govorite in kako tekoče
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
3.2. Usposobljenost za delo z osebnim računalnikom: navedite, katere računalniške programe obvladate
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
3.3. Vozniški izpit: a) DA, kategorije _______________

b) NE

DELOVNE IZKUŠNJE: Navedite vse vaše zadnje 4 dosedanje zaposlitve ali študentska dela v kronološkem vrstnem redu od zadnje do
prve, ter trajanje vsake od njih.
Podjetje oz. organizacija

Delovne naloge, zadolžitve, odgovornosti

Trajanje ( od-do)

Status zaposlitve

OD - DO

 redna
 določen čas
 študentsko

DO:

OD - DO
DO:

 redna
 določen čas
 študentsko

OD - DO
DO:

 redna
 določen čas
 študentsko

6. BISTVENE ZNAČILNOSTI KANDIDATA
6.1. NAJBOLJ IZRAŽENE PREDNOSTI: Katere lastnosti oz. osebne značilnosti (ki jih lahko potrdite s praktičnimi primeri v konkretnih
situacijah) so pri Vas najmočneje izražene. Kako bi se opisali v nekaj besedah ? Kaj smatrate za svoje največje prednosti? Kaj sodelavci,
kolegi prijatelji, pri Vas najbolj cenijo?

7. AMBICIJE, ŽELJE IN PRIČAKOVANJA V ZVEZI Z DELOM
7.1. STROKOVNO PODROČJE IN VSEBINA DELA: Katero strokovno področje Vas še posebej pritegne. S čim natančno bi se želeli
ukvarjati na delovnem mestu, če bi lahko izbirali.

7.2. TEMELJNI POGOJI ZADOVOLJSTVA Z DELOM in DELOVNIM MESTOM: Kaj bi Vam delovno mesto še moralo nuditi ali omogočati,
da bi bili povsem zadovoljni. Katerim temeljnim zahtevam bi moralo ustrezati (npr. glede odnosov, vodenja, razvoja, izobraževanja,
delovnega časa …) .

7.3. PLAČA IN SISTEM NAGRAJEVANJA
Kako, s čim, na kakšen način, v kakšni obliki in višini naj bi Vas delodajalec nagrajeval za nadpovprečne rezultate ali dosežke? Kaj Vam v
smislu nagrad največ pomeni? Kakšna oblika nagrajevanja dosežkov Vas najbolj motivira?
________________________________________________________________________________________________________________

Kolikšna plača bi bila pravičen in primeren odraz Vaših znanj, izkušenj, veščin in potencialov, ki jih ponujate delodajalcu?
Kolikšno bruto plačo pričakujete, glede na rezultate in učinek, ki ste ga zmožni zagotoviti delodajalcu?

8. IZJAVA O RESNIČNOSTI NAVEDENIH PODATKOV
V primeru, da moji vlogi trenutno ni možno ugoditi, dovoljujem Makro 5 Gradnje d.o.o., da dane podatke zadrži v evidenci kandidatov
za zaposlitev do preklica. V celoti se zavedam, da mi delodajalec lahko prekine delovno razmerje, sklenjeno na podlagi neresnično
prikazanih podatkov in informacij.

Datum ______________

Podpis:_______________________

€

