
☐ Od kogoś kto dla nas pracował

☐ Ze strony EURES

☐ Z ofert pracy w internecie:

☐ Z naszej strony internetowej:

☐ Z naszego Facebooka:

☐ Inne źródło, opisz jakie:

Imię i Nazwisko:

Adres: Kraj:

Miasto: Kod poczt.

Telefon: Email: 

Data urodzenia:

Status rodzinny: Liczba dzieci:

Kondycja fizyczna:

Zdrowotne ograniczenia:

Jaką pracą jesteś zainteresowany ( Wpisz nazwę oferty na którą aplikujesz): 

Zaznacz jak dowiedziałeś się o ofercie pracy naszej firmy:
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Znajomość języków obcych:

Wykształcenie:

Kategoria prawa jazdy:

Czy posiadasz kurs na obsługę pilarki 
łańcuchowej lub wykaszarki spalinowej?

    Pilarka 
    łańcuchowa Wykaszarka

Czy masz doświadczenie, 
kursy, certyfikaty związane 
z oferowaną pracą:

Stopień zaawansowania 
obsługi komputera ( nazwy 
programów z którymi 
pracowałeś):

Doświadczenie w pracy w lesie:

Doświadczenie w pracy za granicą:

Doświadczenie w pracy jako lider zespołu:

Poprzednie stanowisko w pracy:

Obecne stanowisko w pracy:

Jak długi jest okres wypowiedzenia 
w twojej obecnej pracy:

od/do:

-

-

-

Kierunek studiów/typ szkoły:

od/do:

od/do:

od/do:

od/do:

od/do:
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Czy uprawiasz aktywnie 
jakiś sport? Jaki?

Jakie masz zainteresowania?

Postaraj się scharakteryzować 
siebie w trzech słowach:

Jakie jest twoje największe 
dotychczasowe osiągnięcie 
- z czego jesteś dumny?

Dlaczego chcesz pracować 
dla nas?

Jak długo chcesz pracować 
dla nas?
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Kärrviolsvägen 3
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• Zgoda lekarza na wykonywanie ciężkiej pracy fizycznej.
• Oświadczenie o niekaralności
• Wszystkie odpowiednie certyfikaty pracy i potwierdzenia szkoleń
• Twoje aktualne zdjęcie

Zaznaczając to pole, niniejszym wyrażam zgodę aby firma ALFA Skogsservice przechowywała 
moje dane osobowe informacje i wykorzystywała je ściśle w związku z moim podaniem o 
pracę w okresie jednego roku od dzisiejszej daty:

Dziękujemy za wasze odpowiedzi.

PROCES APLIKACJI
Firma Alfa Skogsservice będzie przetwarzać twoje dane i przechowywać je w swojej bazie danych 
przez następne 12 miesięcy. W przypadku gdy zostaniesz wybrany jako obiecujący kandydat do 
pracy, skontaktujemy się z Tobą bezpośrednio przez telefon lub e-mail.
W niektórych przypadkach spróbujemy zorganizować osobiste spotkanie w twoim kraju. Podczas 
procesu rekrutacji możemy poprosić Cię jeszcze o dodatkowe dokumenty:
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