
☐ Přímo od někoho, kdo již pro nás pracoval, jméno:

☐ Z našich Facebookových stránek

☐ Z našich internetových stránek

☐ Z portálu EURES

☐ Jinak, prosím specifikujte:

Jméno a příjmení:

Ulice a čp: Stát:

Obec: PSČ:

Telefon: Email: 

Datum a rok narození:

Rodinný stav: 

Zdravotní omezení:
(např. vážné alergie, vady zraku atd...)

O práci v jaké geografické části 
Švédska máte zájem:

O jakou pozici v naší firmě máte zájem
(Vypiště název inzerátu na který reagujete):

Možné datum vašeho nástupu do práce u ALFA Skogsservice: 

Pokud nepocházíte ze členské země EU, 
máte  občanství / pas, některé země EU?

Zaškrtněte prosím, jak jste se o naší nabídce práce dozvěděli:
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    Motorová pila Křovinořez 

-

-

-

Znalosti cizích jazyků: 

Nejvyšší dosažené vzdělání: 

Řidičské oprávnění skupiny: 

Máte kurz na motorovou  pilu 
nebo křovinořez? 

Další relevantní kurzy: 
(arboristika, výšk. práce, první 
pomoc, svářečský kurz) 

Stupeň znalosti práce na PC a 
ovládané programy: 

Vystudovaný obor:

Zkušenosti s prací v lese: 

Zkušenosti s prací v zahraničí: 

Zkušenosti s vedením  týmu: 

Vaše předchozí zaměstnání: 

Jaké je Vaše současné zaměstnání? 

Máte v současném zaměstnání 
výpovědní lhůtu? Jak dlouhou? 

od/do:

od/do:

od/do:

od/do:

od/do:

od/do:
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• Lékařské potvrzení o schopnosti vykonávat težkou manuální práci
• Výpis z trestního rejstříku
• Potvrzení o Vámi absolvovaných kurzech, které jsou relevantní k práci
• Vaši aktuální fotografii

Zaškrtnutím tohoto pole souhlasím se zpracováním svých osobních údajů pro účely 
výběrového řízení a uchováním těchto dat v databázi ALFA Skogsservice  po dobu 12 
měsíců od dnešního  data:

Prosíme zašlete tento formulář na email: ondrej@alfaskogsservice.se

Provozujete aktivně nějaký 
sport? Jaký? 

Jaké jsou Vaše záliby a 
koníčky?  

Charakterizujte sám(a) sebe 
třemi slovy. 

Proč pro nás chcete 
pracovat? 

Jak dlouho pro nás chcete 
pracovat? 

PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Vaše údaje zpracujeme a budeme uchovávat v naší databázi uchazečů o práci po dobu 
následujících 12-ti měsíců. Všechny uchazeče, kteří postoupí do užšího výběru budeme 
kontaktovat telefonicky nebo emailem. V některých případech budeme také organizovat osobní 
schůzky v dosahu místa bydliště uchazečů. Během výběrového řízení od Vás můžeme 
požadovat následující dokumenty:

Děkujeme za Vaše upřímné odpovědi.
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