Pályázati lap

fénykép
(nem kötelező)

Opel Szentgotthárd Kft., Személyügyi osztály, 9970 Szentgotthárd, Füzesi út 15.

www.opel.hu

I. Személyes adatok

cv@opel.com

+36 94 551 111

Iktatószám: _ _ _ _

Vezetéknév:

Mobiltelefon:

Keresztnév:

Telefon:

Leánykori név:

Édesanyja neve:

Születési idő (év, hónap, nap), születési hely:

Állampolgárság:

/

_ _ _ _

Lakcím:

E-mail:

II. Iskolai tanulmányokkal kapcsolatos adatok
Kérjük, szíveskedjen a pályázati laphoz az iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolatát is csatolni!
általános iskola

szakmunkásképző

szakközépiskola

gimnázium

technikum

főiskola

egyetem

Középiskola megnevezése:

Végzettség megnevezése:

Végzés éve:

Főiskola / Egyetem megnevezése:

Végzettség megnevezése:

Végzés éve:

Egyéb képesítést adó tanfolyamok megnevezése:
Emelőgépkezelő bizonyítvány

Van

Nincs

Targoncavezető bizonyítvány

Van

Nincs

Nyelvismeret:
Nyelvismeret:

Nyelvismeret szintje:
Nyelvismeret szintje:

Nyelvvizsgával rendelkezik-e?
nem rendelkezik
alapfok

középfok

felsőfok

Nyelvvizsgával rendelkezik-e?
nem rendelkezik
alapfok

középfok

felsőfok

III. Betölteni kívánt munkakör, vagy terület megnevezése
Termék összeszerelés (szerelősori operátor)

Pénzügyi területek

Gyártómérnökség

Üzemmérnökség

Személyügyi területek

Minőségbiztosítás

Gyártásütemezés

Információ technológia

Termék bevezetés

Logisztika

Karbantartás (mérnökség)

Asszisztens

Egyéb *

középfokú végzettség

Termék megmunkálás (gyártósori operátor)
műszaki középfokú végzettség, fémmegmunkálás terén szerzett
ismeretek

Mechanikus karbantartó
középfokú műszaki végzettség, hidraulika-pneumatika,
gépészeti, műszaki rajz ismeretek

*a felsorolásban nem szereplő egyéb munkakör, terület megnevezése:

Villamos karbantartó
középfokú villamosipari végzettség, ipari buszrendszerek,
Siemens PLC programozás terén szerzett ismeretek

Kérem, fordítson! â

â

â

IV. Korábbi szakmai pályafutása
Munkáltató:

Munkakör:

-tól

-ig

Munkáltató:

Munkakör:

-tól

-ig

Munkáltató:

Munkakör:

-tól

-ig

Munkáltató:

Munkakör:

-tól

-ig

Munkáltató:

Munkakör:

-tól

-ig

1-3 év között

több, mint 3 év

V. Munkahelyi, gyakorlati tapasztalatok
Kérjük válaszát X-szel jelölje!

nincs

0-1 év között

Megpályázott munkakörhöz hasonló területen szerzett tapasztalat:
Szerelősoron szerzett tapasztalat:
Megmunkálósoron (fémmegmunkálás) szerzett tapasztalat:
Karbantartás területén szerzett tapasztalat:
Egyéb tapasztalat: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Vezetői tapasztalat:
Hány főt irányított (kérjük válaszát számmal jelölje):

VI. Számítástechnikai ismeretek
MS Office csomag

SAP

Maximo

AutoCAD / Inventor

PLC vezérlés

Állásbörze

Munkaügyi központ

www.opel.hu

Ismerős útján

Egyéb

VII. Kiegészítő információk
Honnan értesült a vállalatról?
Elektronikus vagy írott sajtó
Egyéb
Felmondási idő mértéke:

Dolgozott-e korábban az Opel Szentgotthárdnál vagy valamely alvállalkozójánál?

Jogosítvánnyal rendelkezik-e?

Ha igen, kérem részletezze (terület, munkakör, időpont, munkaviszony megszűnés oka):

Igen

Igen

Nem

B kat.

Egyéb

Nem

Aláírásával igazolja és a pályázat benyújtásával
egyidejüleg kijelenti, hogy a közölt adatok a valóságnak
megfelelnek!

dátum

aláírás

Amennyiben nem közvetlenül a termelés területén kíván elhelyezkedni (operátor, karbantartó munkakörök), kérjük, pályázati lapjához
csatoljon magyar és angol vagy német nyelvű önéletrajzot és motivációs levelet is!
A pályázat benyújtásával Ön hozzájárul adatainak az Opel Szentgotthárd Kft. részére munkaerőbiztosítás céljából történő felhasználásához
és tárolásához. A pályázatokat 3 évig őrízzük meg, ezt követően adatbázisunkból törlésre kerülnek.
Opel Szentgotthárd Kft., Személyügyi osztály, 9970 Szentgotthárd, Füzesi út 15.

www.opel.hu

cv@opel.com

+36 94 551 111

