Aplikimi për punësim
FOTO

Mbiemri ______________________

Emri _____________________

 Mashkull

 Femër

Adresa e tanishme ____________________________________________

Nr. Tel ___________________

Adresa e përhershme _______________________________________

Nr. Tel

Ditëlindja

____/_____/____
Dita / Muaji / Viti

Mosha _____

Gjatësia ______________________

Vendlindja

__________________

___________________

Pesha ______________________

Nënshtetësia ____________________ Nr. i letërnjoftimit _________________ E vlefshme deri _______
Vendi i punës për të cilin aplikoni ______________________________
Emri dhe vendi i punëdhënësit të tanishëm
Vendi i punës _____________

__________________________________________________

Rroga e taksuar ____________

Përse dëshironi ndërrimin e vendit të punës ?
Kush ju ka rekomanduar tek ne?
A keni qenë të dënuar?
Gjendja civile

 beqar

Fëmijë nën moshën 18 vjeç
Anëtar të tjerë që përkujdeseni

Rroga e pritshme _____________

koha për dorëheqje _____________

________________________________________________

___________________________________________________________
 Po

 Jo

 martuar

 i/e ve

 i/e shkurorëzuar

 i/e ndarë

___________________________________________________________
_____________________

SHKOLLIMI
Emri dhe adresa e shkollës/Universitetit

/Shkolla Fillore
/Shkolla e lartë
A jeni në studime?

 Po

Prej

Deri

Diploma ose
certifikata

/shkolla e mesme
/Shkolla e biznesit

 Jo

Ku? _______________________

Drejtimi i studiuar

/shkolla verore
/Shkolla Hoteliere

nëse po , çfarë?

________________________________________

Kur do ti mbaroni?

________________________________________

Cilat mjete të punës dini ti përdorni?__________________________________________________________
Për çfarë pune jeni më shumë i kualifikuar ?

_________________________________________________

KUALIFIKIMET GJUHËSORE
Njohuritë në të folur
Cilat gjuhë i dini?

Shkëlqyeshëm Mirë

Pak

Njohuritë në të shkruar

Kuptimi

Shkëlqyeshëm Mirë Pak

Shkëlqyeshëm Mirë

Pak

INFORMATA MBI SHËNDETIN
Gjendja shëndetësore

 Shkëlqyeshëm

A keni pasur lëndime të rënda?

 deri diku

 dobët

Nëse po deri në çfarë shkalle? _______________________________

A keni pasur sëmundje të rënda ose operacione?
A keni ndonjë problem?

 mirë

me këmbët
 të dëgjimit

 me duart
 të folurit

_______________________________
 me shikimin

PËRVOJA E PUNËS
Ju lutemi të shkruani në tabelat e më poshtme punët që i keni kryer në të kaluarën, duke filluar nga më e
fundit. Ju lutemi të jeni sa më të qartë

Emri dhe adresa e
punëdhënësit

I punësuar
Nga

Ç’far prisni nga vendi i punës që dëshironi?

Cilat janë qëllimet e karrierës suaj?

Deri

Natyra e
biznesit

Profesioni Rroga
e
taksuar

Arsyeja e largimit

Personin të cilin duhet lajmëruar në rastet emergjente ?
_______________________________________________________________________________________
Banka ______________________

Nr i llogarisë bankare ____________________________

Referencat
Emri dhe mbiemri

Adresa

Profesioni

Numri i Telefonit

Me nënshkrimin e këtij aplikacioni unë deklarojë se informatat e lartshënuara janë të sakta dhe çdo e dhënë /
fakt i shënuar në këtë aplikacion, i cili nuk është i vërtetë do të jetë arsye e drejtë për ndërprerjen e
marrëdhënies së punës.

Kopjet e Certifikatave/Diplomave

Data ___________

Nënshkrimi _____________________

SHËNIME PËR MENAXHERIN E PERSONELIT

Swiss Diamond Hotel

Departamenti _________________________

Data e punësimit __________________________

Vërejtje

MOS E PLOTËSONI KËTË
PJESË

Pozita _________________

Paga ________________________________

