
АНКЕТА 
кандидата на вакансію 

МЕНЕДЖЕР ПО РОБОТІ З КЛІЄНТАМИ ТОВ «БАУКРОН» 

ОСОБИСТІ ДАНІ 

Прізвище Ім’я 

По-батькові Дата народження       _____/ _____ / ________ 
Сімейний стан*  
одружений      ТАК / НІ 

заміжня           ТАК / НІ 

Відношення до військової служби*      служив (демобілізувався), 

військовозобов’язаний (призовний вік),        маю преференції 

 

ОСВІТА (основна та додаткові (курси, тренінги, семінари, т.ін.)) 

Період навчання Форма навчання 
Назва учбового закладу / 

факультет (відділення) 

Спеціальність (кваліфікація), 

завершеність навчання 

з_______по_______    

з_______по_______    

з_______по_______    

з_______по_______    

з_______по_______    

з_______по_______    

 

ДОСВІД РОБОТИ (починаючи з останнього) (з урахуванням власного бізнесу) 

Період роботи Назва орг-ції Напрям діяльності посада 
Кількість 

підлеглих 

з_______по_______     

з_______по_______     

з_______по_______     

з_______по_______     

з_______по_______     

з_______по_______     

з_______по_______     

 

ВМІННЯ КОРИСТУВАЧА ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ  
(1 - не володію, 2 – початковий, 3 – середній, 4 – вмілий користувач, 5 – експерт)  

Назви програм та рівень володіння 

Word   CorelDRAW  InDesign  Illustrator  NotePad++  

Excel  Photoshop  QuarkXPress  Браузеры (Інтер.)  Sublime  

Володіння офісною технікою  Набір тексту (симв/хв.)  
Інші навички володіння іншим програмним забезпеченням:  

 

 



 

 

Перерахуйте Ваші слабі та сильні сторони в професійній діяльності: 

СЛАБКІ: СИЛЬНІ: 

  

  

  

  

Який рід занять Вас більше всього приваблює (в тому числі хобі):  
Напишіть в порядку значимості 

1. ____________________________________________________________________________  

2. ____________________________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________________________ 

4. ____________________________________________________________________________ 
 

Що Ви очікуєте від нової роботи? 
Напишіть в порядку значимості 

1. ____________________________________________________________________________  

2. ____________________________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________________________ 

4. ____________________________________________________________________________ 
 

Готовність до навчання 
необхідне вибрати 

 Швидко навчаюсь (легко сприймаю та запам’ятовую нову інф-цію) 

 Потребую змістовного пояснення нових термінів та обставин 

 Важко сприймати нову інформацію 
 

Готовність до кар’єрного зростання 
необхідне вибрати 

 Цікавить ріст за умови виконання взятих на себе зобов’язань та виконання їх понад норми 

 Мені цікаво виконувати свої обов’язки без зростання, але якісно 

 Важко сказати 
 

Відношення до конфіденційності 
необхідне вибрати 

 Інф-цію отриману на займаній посаді не розголошую іншим особам, які не мають відношення до робочого процесу 

 Категорично не спілкуюсь про роботу з близькими 

 Інколи хизуюсь (хвалюся) своїми здобутками перед близькими 

 Готовий(а) підписати угоду про конфіденційність з позбавленням права працювати в подібних сферах д-сті 

 Не готовий(а) підписати угоду про конфіденційність з позбавленням права працювати в подібних сферах д-сті 

 

Яке ваше відношення до формування заробітної плати?  
Виберіть з наведеного  

 Отримання 

ставки (без 

додаткових 
нарахувань) 
згідно КЗОТ 

 Ставка + 

премія (в 

залежності від 
об’єму виконаної 
роботи) з 
виконанням 
обов’язкового 
мінімального плану 

 З/П 

повністю 

залежить від 

об’єму 

виконаної 

роботи 
(відсоткове 
відношення З/П 
від виконаної 
роботи) 

 Ставка + % + 

премія 
(готовність 
виконання 
мінімального 
плану, з 
додатковим 
навантаженням 
поза робочого 
часу) 

Власний варіант: 

 

    

 

Бажаний рівень заробітної плати: _______________________ грн./місяць 

 
Я підтверджую достовірність вказаної мною інформації, та розумію що невірно зазначена інформація (помилка, 

неточність, заздалегідь неправдива інформація) може спричинити до відмови у прийнятті рішення щодо надання 

вакантної посади.  

 

Дата: _____/_____/_________   Підпис _______________________________ 


