فرم پرسشنامه استخدام
 -1اطالعات شخصي:
نام و نام خانوادگي:

نام پدر:

شماره شناسنامه :

تاريخ تولد :

كد ملي:

تاريخ و محل صدور شناسنامه:

محل تولد:

دين (مذهب) :

وضعيت تاهل :مجرد 

متاهل 

/ /

مليت:

سالمت وضعيت روحي و جسماني بلي

خير

درصورت خيرتوضيح دهيد:
 -2خدمت نظام وظيفه  :انجام داده

معاف از خدمت

ذكر نوع وعلت معافيت:

:

 -3سوابق تحصيلي و آموزشي :
مدرك تحصيلي

رشته تحصيلي

(به ترتيب آخرين مدرك)

معدل كل

تاريخ پايان

تاريخ شروع

نام مؤسسه آموزشي

شهر  -كشور

آخرين حقوق و
مزايا/ريال

علت ترك

 -4تجربيات شغلي:
نام شركت  ،كافه
(به ترتيب از آخرين سابقه)

سمت  /شغل

مدت سابقه

تاريخ پايان

تاريخ شروع

 -5آشنايي به زبانهاي خارجي و سايردوره ها:
نام زبان  /وضعيت

ضعيف

متوسط

خوب

عالي

نام زبان  /وضعيت

انگليسي

خواندن

خواندن

نوشتن

نوشتن

مكالمه

مكالمه

ضعيف

متوسط

خوب

عالي

نام دوره هاي آموزشي

رديف

نام موسسه آموزش

نام دوره آموزشي

مدت دوره

تاريخ پايان

تاريخ شروع

توضيحات

1
2

 -6نحوه همكاري:
تمايل به همكاري بصورت :

 شيفت صبح

-7آيا داراي سابقه پرداخت حق بيمه هستيد؟

 شيفت عصر

در صورت مثبت بودن چند سال و شماره بيمه؟

 -8چگونگي آشنايي شما با کافه نون و دليل انتخاب آن را بيان کنيد:

-9دونفر از کساني که شما را به خوبي مي شناسند و هيچگونه نسبت فاميلي با شما ندارندرا ذکرفرماييد:.
رديف

نام و نام خانوادگي

نسبت

 -11اکنون مشغول به تحصيل مي باشيد؟ بلي

 -11اکنون مشغول به کار هستيد؟

بلي

در صورت لزوم آيا مي توانيد تضمين بدهيد ؟ بلي

شغل




تلفن

نشاني و محل کار

خير

خير



خير

 -12حقوق مورد انتظار براي شروع فعاليت:

حقوق درخواستي پس از يک سال فعاليت در کافه نون:

 -13ميزان نظم و فرمانپذيري خود را در کار چگونه ارزيابي مي نماييد :ضعيف



متوسط



خوب

 -14الگو خود را در کار بيان کرده و دليل انتخاب آن را ذکر نماييد:

 -15نوشيدني مورد عالقه شما در کافه چيست:
 -16به غير از کار در کافه آيا عالقمند به کار در کارگاه شيريني پزي و رست مي باشيد؟بلي
در صورت تمايل سابقه کاري خود را بيان نماييد:

 خير



 -17آيا اعتياد به مواد مخدر داريد؟ بلي

 خير

 -18افراد تحت تكفل:
نام و نام خانوادگي

نسبت با كارمند

جنسيت

تاريخ تولد
روز  /ماه  /سال

ميزان تحصيالت

شغل

 19آدرس محل سكونت:
منزل شخصي



منزل اجاره اي



ساير



توضيح:
تلفن تماس :

آدرس و محل سكونت :

 -21ساير توضيحات ( نكاتي که به نظر شما در فرم مصاحبه ،از شما مورد ارزيابي قرار نگرفته عنوان نماييد)

بدينوسيله صحت کليه اطاالعات مندرج در اين فرم را تأييد و گواهي مي نمايم.
نام و نام خانوادگي :

امضاء و تاريخ:

توجه :تكميل نمودن اين فرم هيچگونه تعهدي در قبال استخدام شما براي کافه نون ايجاد نمي نمايد.

