Bewerbungsfragebogen gewerbliche Mitarbeiter
1.

Angaben zur Person

Vor-/Nachname:

______________________________ ____________________________________________

Telefon/Mobil:

______________________________ E-Mail: _______________________________________

Anschrift:

____________________________________________________________________
PLZ/Wohnort

Geburtstag:

Straße/Nr.

_______________Geburtsort / -land: _________________/____________________

Staatsangehörigkeit: ____________________________
bei ausländischen Arbeitnehmern/innen:

Aufenthaltserlaubnis bis:__________ Arbeitserlaubnis bis:___________

Heimat Kontakt: ______________________________________________________________________________
Land

2.

PLZ/Wohnort

Straße/Nr.

Telefon

Ausbildung - Berufslaufbahn

Schulabschluss (Beruf/Jahr/Land)

________________________________________________________

Berufsausbildung (Beruf/Jahr/Land)

________________________________________________________

Sprachen: Muttersprache

___________________________ _____________________________

Deutsch Kenntnisse? verstehen _____________sprechen ___________________schreiben_________________
Besondere Kenntnisse und Fähigkeiten
Berufliche Qualifikation / Schein (z.B. SIVV): ______________________________________________________
Führerschein (gültige Fahrerlaubnis):
berufliche Fähigkeiten:

 nein

 ja, für: ___________________________________________

bitte kreuzen Sie an was Sie gut können

Malerarbeiten

Bodenbeschichtung

Maurerarbeiten

Schalen/Bewehren/Betonieren

Verputzen

Spritzbeton

Estricharbeiten

Stemmen

Korrosionsschutz

Rißverpressung

Dämmung

Balkonsanierung

3.

Sonstige:

bitte eintragen

Bisherige Beschäftigungen

Firma, Ort, (Land)

von/bis

beschäftigt als/Tätigkeit

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Start:

Ab wann können Sie bei uns arbeiten? ____________________________________________

Wo möchten Sie arbeiten?

Wiesbaden 

Dresden

Wann dürfen wir Sie anrufen? Tag / Uhrzeit ____________________________________________________
Hiermit versichere ich, dass die von mir gemachten Angaben vollständig sind und der Wahrheit entsprechen. Ich
bin damit einverstanden, dass die hier gemachten Angaben im Rahmen der Bewerbung erhoben, verarbeitet und
genutzt werden können.
Ort/Datum__________________________ Unterschrift Bewerber/in ___________________________________

Kwestionariusz osobowy dla kandydatów na pracowników fizycznych
1.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Telefon/telefon komórkowy:

E-mail:

Adres:
kod pocztowy/miejscowość

Data urodzenia:

ulica/nr

Miejsce / kraj urodzenia:

_/

Obywatelstwo:
w przypadku pracowników zagranicznych:

Pozwolenie na pracę do:

Zezwolenie na pobyt do:

Adres w ojczyźnie:
kod pocztowy/miejscowość

kraj

2.

ulica/nr

telefon

Wykształcenie - Kariera zawodowa

Wykształcenie (zawód/rok/kraj)
Wykształcenie zawodowe (zawód/rok/kraj)
Języki: Język ojczysty
Znajomość języka niemieckiego? rozumienie

w piśmie

w mowie

Szczególne umiejętności i kompetencje
Kwalifikacje zawodowe / certyfikaty (np. SIVV):
Prawo jazdy (ważne pozwolenie na kierowanie pojazdem):
umiejętności zawodowe:

3.

□ nie

□ tak, na:

proszę zaznaczyć, co dobrze potrafisz

prace malarskie

powlekanie podłóg

prace murarskie

szalowanie/zbrojenie/betonowanie

tynkowanie

torkretowanie

układanie jastrychu

dłutowanie

ochrona antykorozyjna

naprawa rys i pęknięć

izolowanie

renowacja balkonów

inne:

proszę wymienić

Dotychczasowe zatrudnienie

firma, miejscowość, (kraj)

Gotowość do pracy:

od/do

zatrudniony jako/stanowisko

Od kiedy możesz rozpocząć pracę dla nas?

Gdzie chciałbyś pracować?

Wiesbaden □

Drezno □

Kiedy możemy do Ciebie zadzwonić? dzień / godzina
Niniejszym potwierdzam, że udzielone przeze mnie informacje są kompletne i zgodne z prawdą. Wyrażam zgodę
na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie podanych tu informacji w ramach procesu rekrutacji.
Miejscowość/data

Podpis kandydata

