ОПШТИНА ГРАЧАНИЦА

АПЛИКАЦИЈА ЗА ПОСАО

Молимо Вас да на питања одговорите јасно и потпуно. Апликацију је
неопходно потписати.
Радно место за које конкуришете _______________________________________
1. Име ______________________

Презиме _______________________

2.

Датум рођења _______________

4.

Место и општина рођења __________________________

5. Брачно стање (попуните квадрат)

6. Адреса

7.

3. Пол (попуните квадрат) M

Неожењен

Oжењен

Неудата

Удата

Разведен(a)

/Ж

Удовац
Удовица

пребивалишта _________________________

Адреса боравишта (уколико се разликује од пребивалишта) __________________________

8. Број телефона

___________________

e-mail адреса _____________________________

9. Образовање

Средња школа _____________________________________ од_______до_______
(Назив школе-смер)

Високо образовање _________________________________ oд_______дo_______
(Назив факултета-смер)

10.

Радно искуство (хронолошки наведите од последњег радног места)
Oд

Дo

____/______

____/______

Meсец/Година

Meсец/Година

Име послодавца

Адреса послодавца ___________________________________________________
Радно место

___________________________________________________

Телефон послодавца ___________________ Име руководиоца _________________
Oпис дужности

Oд

Дo

____/______

____/______

Meсец/Година

Meсец/Година

Име послодавца

Адреса послодавца ___________________________________________________
Радно место

___________________________________________________

Телефон послодавца ___________________ Име руководиоца _________________
Oпис дужности

Oд

Дo

____/______

____/______

Meсец/Година

Meсец/Година

Име послодавца

Адреса послодавца ___________________________________________________
Радно место

___________________________________________________

Телефон послодавца ___________________ Име руководиоца _________________
Oпис дужности

11.(a). Jeзици које говорите:

албански

енглески

српски

други

11.(b). Језици којима пишете:

албански

енглески

српски

други

Excell

Други

12. Рад

на компјутеру

Word

13. Остале квалификације
(остале квалификације у вези ваше пријаве)
_______________________________________________________________________________________________

14.Препоруке (не од чланова уже породице)

a) Име и презиме ___________________________
__________________________________________

Адреса

b)

Име и презиме __________________________

____________________________
Адреса

Потврђујем да су наведене информације наведене у овој пријави тачне и истините. Уколико
будем примљен на радно место, уговор ми може бити раскинут уколико се испостави да
наведене информације нису тачне.
__________________________
Потпис кандидата

________________
Датум

Примедбе:
Уз апликацију кандидати прилажу следећу документацију :
1.

Доказ о образовним квалификацијама

2.

Доказ о радном искуству

3.

Препоруке

4.

Личне исправе

Напомена :
Кандидати који буду позвани на разговор требају да понесу документа која су предата уз
апликацију ради провере идентитета и аутентичности докумената .

